
CÓDIGO: SB1129 

TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE COLESTEROL NO CAMARÃO LITOPENAEUS VANNAMEI 

ALUNO: DALINE FERNANDES DE SOUZA ARAUJO (4748892463) 

ORIENTADOR: LARISSA MONT ALVERNE JUCA SEABRA (96661135468) 

CO-AUTOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS PEDROSA SCHWARZSCHILD (17547644449) 

CO-AUTOR: KARLA SUZANNE FLORENTINO DA SILVA CHAVES DAMASCENO 

(87658674400) 

 
CÓDIGO: SB1133 

TÍTULO: ESTUDO DA ESTRUTURA POPULACIONAL DE REBANHOS CAPRINOS DA RAÇA 

MOXOTÓ 

ALUNO: ITALA IARA MEDEIROS DE ARAUJO (6853562488) 

ORIENTADOR: ELIZANGELA EMIDIO CUNHA (92257577604) 

 
CÓDIGO: SB1145 

TÍTULO: AVALIAÇÃO BIOQUÍMICA DA ESTEATOSE HEPÁTICA NÃO ALCOÓLICA EM 

MULHERES COM SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS 

ALUNO: HERMANN DOS SANTOS FERNANDES (71548440) 

ORIENTADOR: TECIA MARIA DE OLIVEIRA MARANHAO (13049127449) 

 
CÓDIGO: SB1150 

TÍTULO: HIPOSSALIVAÇÃO E SEUS FATORES DE RISCO EM IDOSOS FUNCIONALMENTE 

INDEPENDENTES E NÃO INSTITUCIONALIZADOS DA CIDADE DO NATAL/RN 

ALUNO: BONIEK CASTILLO DUTRA BORGES (6140107482) 

ORIENTADOR: KENIO COSTA DE LIMA (50337157472) 

CO-AUTOR: GIOVANA MEDEIROS FULCO (7397900488) 

CO-AUTOR: ALTAÍVA JALES COSTA SOUZA (15626105468) 

 
CÓDIGO: SB1152 

TÍTULO: CARCINOMA EPIDERMÓIDE DE LINGUA E LÁBIO INFERIOR-PERFIL DO 

INFILTRADO INFLAMATÓRIO 

ALUNO: MARIA FERNANDA FERNANDES LOPES (906307422) 

ORIENTADOR: LELIA MARIA GUEDES QUEIROZ (59539224420) 

CO-AUTOR: ÉRICKA JANINE DANTAS DA SILVEIRA (2869049420) 

CO-AUTOR: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS (28444361453) 

CO-AUTOR: HEBEL CAVALCANTI GALVAO (41291824472) 

 
CÓDIGO: SB1154 

TÍTULO: ANATOMIA COMPARADA DO TUBO DIGESTÓRIO DE TARTARUGAS MARINHAS 

ALUNO: MARCELA DOS SANTOS MAGALHAES (4977005490) 

ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA (3597959431) 

CO-AUTOR: NAISANDRA BEZERRA DA SILVA (91439760420) 

CO-AUTOR: ANA CAROLINA DE ARAUJO TAVARES (7397756425) 

CO-AUTOR: MARIA DE LOURDES FREITAS (30524474400) 
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CÓDIGO: SB1156 

TÍTULO: A VISÃO DE MULHERES DE UM CENTRO DE SAÚDE REPRODUTIVA SOBRE 

CLIMATÉRIO E MENOPAUSA 

ALUNO: CECILIA NOGUEIRA VALENCA (6139778409) 

ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO (446114472) 

 
CÓDIGO: SB1160 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA: ESTUDO EM 

HOSPITAL DE PEDIATRIA EM BOA VISTA- RR. 

ALUNO: ISABEL KAROLYNE FERNANDES COSTA (5900226441) 

ORIENTADOR: GLAUCEA MACIEL DE FARIAS (2567415491) 

 
CÓDIGO: SB1163 

TÍTULO: ALTERAÇÕES NOS MECANISMOS DE DEFESA ANTIOXIDANTE (ENZIMAS E 

MOLÉCULAS) DE PACIENTES COM ESQUISTOSSOMOSE 

ALUNO: KARLA DILLANY GOMES BESSA (1248670493) 

ORIENTADOR: ANA CLAUDIA GALVAO FREIRE (79221521400) 

 
CÓDIGO: SB1165 

TÍTULO: ANÁLISE DO EFEITO DE ESTRESSES BIÓTICOS E ABIÓTICOS SOBRE O PERFIL 

PROTÉICO DE PINHÃO-MANSO. 

ALUNO: RAPHAEL RUSSI DE OLIVEIRA ARAUJO (6863160455) 

ORIENTADOR: ADRIANA FERREIRA UCHOA (58024867320) 

 
CÓDIGO: SB1174 

TÍTULO: UMA FERRAMENTA DE ADMINISTRAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES 

PARA MONITORAMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A "BOTS" E "BOTNETS" 

ALUNO: MYCHELL TEIXEIRA DE ARAUJO (4993692463) 

ORIENTADOR: SERGIO VIANNA FIALHO (31510230700) 

 
CÓDIGO: SB1179 

TÍTULO: GORDURA FECAL EM CRIANÇAS COM FIBROSE CÍSTICA ATRAVÉS DO 

MÉTODO DE ESTEATÓCRITO 

ALUNO: ERIBERTO ELEONARDO PEREIRA TORRES (5257007495) 

ORIENTADOR: EDNA MARQUES DE ARAUJO SILVA (9634967434) 

 
CÓDIGO: SB1181 

TÍTULO: PERFIL SOCIOECONÔMICO DA COMUNIDADE DE PESCADORES ARTESANAIS 

DO RIO PIUM (PIRANGI/RN) 

ALUNO: NICOLAS LUCIANO RUIZ (1371022402) 

ORIENTADOR: JORGE EDUARDO LINS OLIVEIRA (14076306449) 

CO-AUTOR: HELENA FAGUNDES BOUTH (5257057409) 
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CÓDIGO: SB1184 

TÍTULO: IOGURTE DE LEITE DE BÚFALA COM ADIÇÃO DE GELÉIA DE UMBÚ: ESTUDO 

DA ELABORAÇÃO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E ACEITAÇÃO 

ALUNO: KATIA CRISTINA BORGES DE MEDEIROS (2966968460) 

ORIENTADOR: ROBERTA TARGINO PINTO CORREIA (84702885472) 

CO-AUTOR: ADJA CRISTINA LIRA DE MEDEIROS (5267930407) 

 
CÓDIGO: SB1185 

TÍTULO: VALIDAÇÃO DE QUESTIONÁRIO PARA IDENTIFICAÇÃO DAS DISFUNÇÕES 

SEXUAIS FEMININAS (DSF) 

ALUNO: MAIRA DE ARAUJO BARROS XAVIER (3518436473) 

ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (6705430478) 

CO-AUTOR: MARCELA ARRUDA PEREIRA SILVA (842421452) 

CO-AUTOR: CAMILA GOMES FERNANDES DE SOUZA (1210402408) 

 
CÓDIGO: SB1192 

TÍTULO: EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO COM MEGADOSE DE RETINOL PALMITATO 

SOBRE OS NÍVEIS DE RETINOL DO LEITE COLOSTRO. 

ALUNO: GABRIELLE MAHARA MARTINS AZEVEDO (6212037426) 

ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (18095640425) 

CO-AUTOR: KATHERINE FEITOSA DE ARAUJO (5751797400) 

CO-AUTOR: DANIELLE SOARES BEZERRA (3378988479) 

CO-AUTOR: KARLA DANIELLY DA SILVA RIBEIRO (981527426) 

 
CÓDIGO: SB1193 

TÍTULO: AVALIAR OS NÍVEIS DE RETINOL NO FÍGADO DE GALINHA DISPONÍVEIS PARA 

CONSUMO NOS GRANDES SUPERMERCADOS DE NATAL/RN. 

ALUNO: JEANE FRANCO PIRES (6133133481) 

ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (18095640425) 

CO-AUTOR: VIDEANNY VIDENOV ALVES DOS SANTOS (982749457) 

CO-AUTOR: ANA PAULA MARQUES DA COSTA (4976238466) 

 
CÓDIGO: SB1199 

TÍTULO: COMPONENTES CELULARES DO CORPO LÚTEO E DA ÁREA DAS CÉLULAS 

ESTEOIDOGÊNICAS DE CABRAS EM DIFERENTES ESTÁGIOS DO CICLO ESTRAL 

ALUNO: JOELMA VASCONCELOS CELESTINO DA SILVA (4598203463) 

ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA (3597959431) 

CO-AUTOR: MARIA TEREZA MARINHO MIRANDA (0) 

CO-AUTOR: MARIA DE LOURDES FREITAS (30524474400) 

CO-AUTOR: NAISANDRA BEZERRA DA SILVA (91439760420) 

 
CÓDIGO: SB1210 

TÍTULO: A SAÚDE PÚBLICA FRENTE À VIOLÊNCIA INFANTIL 

ALUNO: ALANE DE MEDEIROS SILVA (7295521445) 

ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO (446114472) 
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CÓDIGO: SB1211 

TÍTULO: LYCOPERDACEAE (GASTEROMYCETES, BASIDIOMYCOTA) EM ÁREAS DE 

MATA ATLÂNTICA E CAATINGA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL. 

ALUNO: MARCOS MATEUS BARROS BARBOSA (4796501444) 

ORIENTADOR: IURI GOULART BASEIA (67421199420) 

 
CÓDIGO: SB1213 

TÍTULO: MICROSCOPIA DO ÚTERO E TUBA UTERINA DE CABRAS AO LONGO DO CICLO 

ESTRAL 

ALUNO: KEYLLE DE SOUSA BRITO (6359008408) 

ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA (3597959431) 

CO-AUTOR: MARIA TEREZA MARINHO MIRANDA (0) 

CO-AUTOR: NAISANDRA BEZERRA DA SILVA (91439760420) 

CO-AUTOR: MARIA DE LOURDES FREITAS (30524474400) 

 
CÓDIGO: SB1215 

TÍTULO: EFEITO DA EXPOSIÇÃO À LUZ SOLAR MATINAL SOBRE O CICLO SONO E 

VIGÍLIA DE ADOLESCENTES NO RETORNO ÀS AULAS. 

ALUNO: ALINA ROCHA PIRES (6971357485) 

ORIENTADOR: CAROLINA VIRGINIA MACEDO DE AZEVEDO (61903680425) 

CO-AUTOR: ALINE SILVA BELISIO (5881789423) 

CO-AUTOR: JANE CARLA DE SOUZA (87769492491) 

CO-AUTOR: IVANISE CORTEZ DE SOUSA (87591189468) 

 
CÓDIGO: SB1217 

TÍTULO: EXTRAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE GLICOSIDASES DO MOLUSCO STRAMONITA 

HAEMASTOMA 

ALUNO: ROGERIO DAMIAO DE SOUZA JUNIOR (1408040484) 

ORIENTADOR: JOAO FELIPE DE SOUSA FILHO (7867620478) 

CO-AUTOR: RAUL FERNANDES DANTAS DE SALES (7342031445) 

 
CÓDIGO: SB1219 

TÍTULO: ANÁLISE DA CITOTOXICIDADE E EXPRESSÃO DE APE1/REF-1 EM CÉLULAS DE 

MAMÍFEROS TRATADAS COM PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (H2O2) 

ALUNO: JULLIANE TAMARA ARAÚJO DE MELO (6150537420) 

ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (297997750) 

CO-AUTOR: ACARIZIA EDUARDO DA SILVA (4904064402) 

CO-AUTOR: ANA RAFAELA DE SOUZA TIMOTEO (6287323418) 

CO-AUTOR: JULIANA ALVES BRANDAO (1382645465) 

 
CÓDIGO: SB1220 

TÍTULO: AÇÕES DE SAÚDE ÀS CRIANÇAS EM CRECHES DA ZONA OESTE DO MUNICÍPIO 

DE NATAL-RN 

ALUNO: SHEILA DUARTE DE MENDONCA (6054627473) 

ORIENTADOR: PAULA FERNANDA BRANDAO BATISTA DOS SANTOS (80211054372) 

CO-AUTOR: ANA DULCE BATISTA DOS SANTOS (6138930428) 

CO-AUTOR: ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA EDUARDO (80256727) 
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CÓDIGO: SB1224 

TÍTULO: INVESTIGAÇÃO DE SURTOS DE LEVEDUROSES CONSIDERANDO A 

FREQUÊNCIA DAS ESPÉCIES DE LEVEDURAS ISOLADAS DE PONTA DE CATETER E 

SONDAS URINARIAS, EM CRIANÇAS INTERNADAS NA UTI DO HMAF - NATAL -RN 

ALUNO: RENATO MELO TORRES (6555353490) 

ORIENTADOR: MARIA TEREZA BARRETO DE OLIVEIRA (20256680400) 

CO-AUTOR: SUERDA MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO (4839431426) 

CO-AUTOR: FERNANDA JANAINA SILVA ARAUJO (1187657441) 

 
CÓDIGO: SB1226 

TÍTULO: BIOLOGIA REPRODUTIVA DO MUSSUM, SYNBRANCHUS MARMORATUS, 

BLOCH, 1795 (OSTEICHTHYES: SYNBRANCHIDAE) DO AÇUDE MARECHAL DUTRA, RN. 

ALUNO: DAISY NAZARETH FERREIRA DAMASCENO (1250323401) 

ORIENTADOR: SATHYABAMA CHELLAPPA (15644812472) 

CO-AUTOR: LILIANE DE LIMA GURGEL SOUZA (15644812472) 

CO-AUTOR: LARISSA CHRISTINA GOMES DOS SANTOS (5659359418) 

CO-AUTOR: HERQUILES LIMA DOS SANTOS (5946733486) 

 
CÓDIGO: SB1230 

TÍTULO: PURIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO PARCIAL DE UMA ß-GLUCURONIDASE 

EXTRAÍDA DO MOLUSCO BULIMULUS TENUISSIMUS 

ALUNO: RAUL FERNANDES DANTAS DE SALES (7342031445) 

ORIENTADOR: JOAO FELIPE DE SOUSA FILHO (7867620478) 

CO-AUTOR: ROGERIO DAMIAO DE SOUZA JUNIOR (1408040484) 

 
CÓDIGO: SB1232 

TÍTULO: CONCEPÇÕES DE TRABALHADORES DE CRECHE SOBRE O CUIDADO ÀS 

CRIANÇAS 

ALUNO: ANA DULCE BATISTA DOS SANTOS (6138930428) 

ORIENTADOR: PAULA FERNANDA BRANDAO BATISTA DOS SANTOS (80211054372) 

CO-AUTOR: SHEILA DUARTE DE MENDONCA (6054627473) 

CO-AUTOR: ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA EDUARDO (80256727) 

 
CÓDIGO: SB1233 

TÍTULO: PERFIL DOS TRABALHADORES DE CRECHES DA ZONA OESTE DO MUNICÍPIO 

DE NATAL-RN. 

ALUNO: ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA EDUARDO (80256727) 

ORIENTADOR: PAULA FERNANDA BRANDAO BATISTA DOS SANTOS (80211054372) 

CO-AUTOR: ANA DULCE BATISTA DOS SANTOS (6138930428) 

CO-AUTOR: SHEILA DUARTE DE MENDONCA (6054627473) 

 
  

 

 

 

5 de 81



CÓDIGO: SB1234 

TÍTULO: ESTUDO SOBRE A PRODUÇÃO ANUAL DA BIOMASSA DAS MICROALGAS 

LIMNÉTICAS DO AÇUDE SANTA CRUZ, RN. 

ALUNO: NIRLEI HIRACHY COSTA BARROS (7536708440) 

ORIENTADOR: NAITHIRITHI TIRUVENKATACHARY CHELLAPPA (20016581415) 

CO-AUTOR: RAFSON VARELA DOS SANTOS (5632555445) 

CO-AUTOR: TALITA ARAUJO DE ANDRADE (6873257494) 

CO-AUTOR: LEILA LAISE SOUZA SANTOS (8258225480) 

 
CÓDIGO: SB1236 

TÍTULO: ECTOPARASITOS DOS PEIXES MARINHOS PALOMBETA, CHLOROSCOMBRUS 

CHRYSURUS E BUDIÃO, SPARISOMA FRONDOSUM CAPTURADOS NAS ÁGUAS 

COSTEIRAS DE NATAL, RIO GRANDE DO NORTE. 

ALUNO: SABRINA KARLA SILVA DO NASCIMENTO (5613311463) 

ORIENTADOR: SATHYABAMA CHELLAPPA (15644812472) 

CO-AUTOR: ELIZETE TERESINHA CAVALCANTI (10407340491) 

CO-AUTOR: LARA CAVALCANTI AMORIM (8389279479) 

CO-AUTOR: MARIANA RODRIGUES AMARAL DA COSTA (5135465942) 

 
CÓDIGO: SB1237 

TÍTULO: CONHECIMENTOS E ATITUDES SOBRE REPRODUÇÃO E CONTRACEPÇÃO 

ENTRE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA ÁREA DE SAÚDE. 

ALUNO: LARISSA DE CASTRO TOMASI (770199461) 

ORIENTADOR: HELCIO DE SOUSA MARANHAO (44435762404) 

 
CÓDIGO: SB1242 

TÍTULO: A FERA DE TRÊS CABEÇAS CHAMADA FOME: UM FENÔMENO QUE RENUNCIA 

À COMENSALIDADE. 

ALUNO: MICHELLE CRISTINE MEDEIROS DA SILVA (5124604425) 

ORIENTADOR: VERA LUCIA XAVIER PINTO (64917746787) 

 
CÓDIGO: SB1243 

TÍTULO: CORRELAÇÃO ENTRE O LÍQUEN PLANO E A INFECÇÃO PELO VÍRUS DA 

HEPATITE C 

ALUNO: ROGERIO DE OLIVEIRA RIBEIRO (4947218479) 

ORIENTADOR: ANTONIO DE LISBOA LOPES COSTA (32381611487) 

CO-AUTOR: KARUZA MARIA ALVES PEREIRA (78033977353) 

CO-AUTOR: RENATO CARVALHO DE AQUINO (1090665458) 

 
CÓDIGO: SB1250 

TÍTULO: ESTUDO DA ATIVIDADE ANTI-ÚLCERA DO PHYLLANTHUS NIRURI 

UTILIZANDO MODELO EXPERIMENTAL DE INDUÇÃO DE ÚLCERA GÁSTRICA COM 

ETANOL EM RATOS 

ALUNO: MARYANNE NUNES DE MELO (6114335406) 

ORIENTADOR: GERLANE COELHO BERNARDO GUERRA (37963953415) 

CO-AUTOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468) 

CO-AUTOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAUJO FERREIRA (83806059420) 
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CÓDIGO: SB1251 

TÍTULO: AVALIAR A ATIVIDADE ANTI-ÚLCERA DA GOIABEIRA (PSIDIUM GUAJAVA) 

UTILIZANDO MODELO EXPERIMENTAL DE INDUÇÃO DE ÚLCERA COM ETANOL. 

ALUNO: JANAINA KARLA FERRARI DE SOUZA (5560979473) 

ORIENTADOR: GERLANE COELHO BERNARDO GUERRA (37963953415) 

CO-AUTOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAUJO FERREIRA (83806059420) 

CO-AUTOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468) 

 
CÓDIGO: SB1252 

TÍTULO: AVALIAÇÃO CLÍNICA E RADIOGRÁFICA DE MOLARES DECÍDUOS 

NECROSADOS SUBMETIDOS À TERAPIA PULPAR, SEM INSTRUMENTAÇÃO RADICULAR E 

UTILIZAÇÃO DAS PASTAS CTZ E GUEDES-PINTO 

ALUNO: MERCIA JUSSARA DA SILVA CUNHA (6152404452) 

ORIENTADOR: LEDA BEZERRA QUINDERE CARDOSO (8614938420) 

 
CÓDIGO: SB1253 

TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE PROPRIEDADES FÍSICAS E TERMODINÂMICAS DE POLPAS 

DE FRUTAS REGIONAIS 

ALUNO: MAGDIELY STEFANES DE SANTANA VARELA (6571180448) 

ORIENTADOR: CAMILA GAMBINI PEREIRA (27111541812) 

 
CÓDIGO: SB1254 

TÍTULO: CONSUMO DE SÓDIO EM ADOLESCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO 

DISTRITO SUL DE NATAL-RN. 

ALUNO: JAYANA NAYARA BELO TORQUATO (6098056498) 

ORIENTADOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS PEDROSA SCHWARZSCHILD (17547644449) 

CO-AUTOR: CLELIA DE OLIVEIRA LYRA (70406030472) 

CO-AUTOR: LIANA GALVAO BACURAU PINHEIRO (25448765491) 

CO-AUTOR: FERNANDA CRISTINA NONATO BONINI (6137028402) 

 
CÓDIGO: SB1256 

TÍTULO: CONSUMO DE VERDURAS E FRUTAS DE ADOLESCENTES DA REDE MUNICIPAL 

DE ENSINO DO DISTRITO SUL DE NATAL-RN. 

ALUNO: LUANA PERSILIA GOMES REGO (6441772418) 

ORIENTADOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS PEDROSA SCHWARZSCHILD (17547644449) 

CO-AUTOR: SEVERINA CARLA VIEIRA CUNHA LIMA (47473487434) 

CO-AUTOR: CELIA MARCIA MEDEIROS DE MORAIS (56558309491) 

CO-AUTOR: HERMILLA TORRES PEREIRA (7187527403) 

 
CÓDIGO: SB1261 

TÍTULO: AVALIAÇÃO MUTAGÊNICA DO INFUSO DAS FOLHAS SECAS DA BAUHINIA 

MONANDRA, A PARTIR DO TESTE ALLIUM CEPA. 

ALUNO: MARCIA FERNANDA SILVA MACEDO (5312721417) 

ORIENTADOR: ANA CONCEICAO RIBEIRO DANTAS SATURNINO (85128562468) 

CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468) 
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CÓDIGO: SB1263 

TÍTULO: PLANTAS HOSPEDEIRAS DE LEPIDOPTERA NA MATA DO JIQUI (RN) 

ALUNO: DIEGO BRITO CRUZ (8222188445) 

ORIENTADOR: ADRIANA MONTEIRO DE ALMEIDA (1086633709) 

CO-AUTOR: ERIKA CRISTINA PINHEIRO DE CASTRO (33656521832) 

CO-AUTOR: VANESSA RODRIGUES DE MORAIS (6939964479) 

CO-AUTOR: MARIANA MEDEIROS DE ARAUJO NUNES (6985606474) 

 
CÓDIGO: SB1264 

TÍTULO: DIVERSIDADE DE LEPIDOPTERA E SUAS PLANTAS HOSPEDEIRAS NA MATA DO 

JIQUI (RN) 

ALUNO: LUANA BEZERRA DA SILVA (8369266410) 

ORIENTADOR: ADRIANA MONTEIRO DE ALMEIDA (1086633709) 

CO-AUTOR: BRUNNO FREIRE DANTAS DE OLIVEIRA (5859105452) 

CO-AUTOR: JULIANA DE FARIAS CAPISTRANO MACEDO (6192022461) 

CO-AUTOR: MARCIO LUIZ FARIAS RATO (0) 

 
CÓDIGO: SB1267 

TÍTULO: TIPAGEM DO PAPILOMAVIRUS HUMANO (HPV) EMPREGANDO A TÉCNICA DE 

ELETROFORESE EM GEL DE GRADIENTE DE DESNATURAÇÃO (DGGE) 

ALUNO: MARIA CAROLINA SOARES LOPES (6470604420) 

ORIENTADOR: ROSELY DE VASCONCELLOS MEISSNER (41434560015) 

 
CÓDIGO: SB1268 

TÍTULO: EFEITO DO HIPOCLORITO DE SÓDIO E CÁLCIO NA DESINFESTAÇÃO DO 

EXPLANTE USADO PARA A CULTURA DE TECIDOS IN VITRO DE PLANTAS DE 

IMBUZEIRO (SPONDIAS TUBEROSA ARRUDA) 

ALUNO: EMERSON DE MEDEIROS SOUSA (4969445419) 

ORIENTADOR: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA (46609954453) 

CO-AUTOR: BRUNO SOUSA DA SILVA (4075616410) 

CO-AUTOR: SIMONE CASSIANO DE LIMA (1255195401) 

CO-AUTOR: GABRIELA DO NASCIMENTO DIAS (5284144457) 

 
CÓDIGO: SB1269 

TÍTULO: CONSTIPAÇÃO CRÔNICA FUNCIONAL E INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO EM 

CRIANÇA: UMA VERDADEIRA ASSOCIAÇÃO? 

ALUNO: JALES CLEMENTE (4617607463) 

ORIENTADOR: HELCIO DE SOUSA MARANHAO (44435762404) 

CO-AUTOR: ROSANE COSTA GOMES (31583695400) 
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CÓDIGO: SB1270 

TÍTULO: ESTUDO MORFOMÉTRICO DOS NEURÔNIOS NADPH-DIAFORASE REATIVOS DO 

DUODENO DE RATOS COM DIABETES MELLITUS E SUPLEMENTADOS COM ÁCIDO 

ASCÓRBICO. 

ALUNO: THALLES DA SILVA PINTO (5278318406) 

ORIENTADOR: NAIANNE KELLY CLEBIS (2441924990) 

CO-AUTOR: ANY KELLY GOMES DE LIMA (36287786892) 

CO-AUTOR: LUIZ ARTHUR NUNES DA SILVA (6916685409) 

CO-AUTOR: JANAINA VANESSA LUCAS PEREIRA (7215218430) 

 
CÓDIGO: SB1271 

TÍTULO: DESCRIÇÃO DE 518 CASOS DE CÂNCER COLORRETAL EM UM CENTRO DE 

REFERÊNCIA NO NORDESTE BRASILEIRO 

ALUNO: MARCELO CANDIDO DE ANDRADE LEITAO (1050956486) 

ORIENTADOR: RAIMUNDO FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR (1847881459) 

CO-AUTOR: MARILIA DE ALMEIDA CARDOSO (7403617401) 

CO-AUTOR: LILIAN VITAL PINHEIRO (6904830409) 

CO-AUTOR: FRANCISCO JAKSON BENIGNO CAVALCANTI (6476836447) 

 
CÓDIGO: SB1274 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DO POTENCIAL GENOTÓXICO DA SUPERFÍCIE DE TITÂNIO 

TRATADA E NÃO TRATADA POR PLASMA EM SISTEMA EUCARIOTO 

ALUNO: JANA DARA FREIRES DE QUEIROZ (4542325431) 

ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468) 

 
CÓDIGO: SB1276 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA HABITUAL DE ADOLESCENTES DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO SUL DE NATAL-RN. 

ALUNO: FERNANDA CRISTINA NONATO BONINI (6137028402) 

ORIENTADOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS PEDROSA SCHWARZSCHILD (17547644449) 

CO-AUTOR: CLELIA DE OLIVEIRA LYRA (70406030472) 

CO-AUTOR: JEAN PIERRE BEHLING (70189412968) 

CO-AUTOR: JAYANA NAYARA BELO TORQUATO (6098056498) 

 
CÓDIGO: SB1277 

TÍTULO: ANÁLISE DA DENSIDADE DE NEURÔNIOS MIOENTÉRICOS NADPH-DIAFORASE 

POSITIVOS DO COLO PROXIMAL DE RATOS COM DIABETES MELLITUS E TRATADOS 

COM ÁCIDO ASCÓRBICO. 

ALUNO: LUIZ ARTHUR NUNES DA SILVA (6916685409) 

ORIENTADOR: NAIANNE KELLY CLEBIS (2441924990) 

CO-AUTOR: ANY KELLY GOMES DE LIMA (36287786892) 

CO-AUTOR: THALLES DA SILVA PINTO (5278318406) 

CO-AUTOR: JANAINA VANESSA LUCAS PEREIRA (7215218430) 
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CÓDIGO: SB1280 

TÍTULO: COMPORTAMENTO RELIGIOSO E COOPERAÇÃO: A RELIGIÃO COMO 

INDICADOR DE GRUPO 

ALUNO: CATIANE KARINY DANTAS SOUZA (5773638401) 

ORIENTADOR: MARIA EMILIA YAMAMOTO (99079682853) 

 
CÓDIGO: SB1281 

TÍTULO: EFICIÊNCIA DE ABSORÇÃO DE FÓSFORO PELA LINHAGEM VERDE DA 

MACROALGA GRACILARIA DOMINGENSIS 

ALUNO: CAROLINA ANGELICA ARAUJO DE AZEVEDO (5942121460) 

ORIENTADOR: ELIANE MARINHO SORIANO (18238050430) 

CO-AUTOR: ALINE HORACIO DA COSTA (7604775403) 

CO-AUTOR: THIAGO GABAN TRIGUEIRO (78699312253) 

CO-AUTOR: MARCELLA ARAUJO DO AMARAL CARNEIRO (1184748470) 

 
CÓDIGO: SB1288 

TÍTULO: DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA DE CENOURA EM FATIAS 

ALUNO: JOSINEUMA SILVA (85244635468) 

ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DOS ANJOS MAGALHAES (7538596453) 

CO-AUTOR: PAULYANNA MEDEIROS DE ARAUJO (5117820479) 

CO-AUTOR: JOSENEIDE SILVA (0) 

 
CÓDIGO: SB1289 

TÍTULO: PREVALÊNCIA E DIAGNÓSTICO DE CANDIDA SPP. EM RECÉM-NASCIDOS 

PREMATUROS DE BAIXO PESO NO MUNICÍPIO DE NATAL/RN 

ALUNO: JOSE ENDRIGO TINOCO DE ARAUJO (4501309407) 

ORIENTADOR: ANA MIRYAM COSTA DE MEDEIROS (14068850453) 

CO-AUTOR: DIANA FERREIRA GADELHA (6558730405) 

CO-AUTOR: EVELINE PIPOLO MILAN (70337950415) 

CO-AUTOR: PATRICIA GOMES BARBOSA (5588064496) 

 
CÓDIGO: SB1292 

TÍTULO: RESPOSTAS CELULARES E EXPRESSÃO DE APE1/REF-1 APÓS ESTRESSE 

OXIDATIVO INDUZIDO POR OXIGÊNIO SINGLETE. 

ALUNO: LEONARDO JUDSON GALVAO DE LIMA (7661965429) 

ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (297997750) 

CO-AUTOR: ACARIZIA EDUARDO DA SILVA (4904064402) 

CO-AUTOR: JULLIANE TAMARA ARAÚJO DE MELO (6150537420) 

 
CÓDIGO: SB1295 

TÍTULO: ESTUDO SOBRE A DISTRIBUIÇÃO ANNUAL DAS MICROALGAS LIMNÉTICAS DO 

AÇUDE SANTA CRUZ, RIO GRANDE DO NORTE. 

ALUNO: TALITA ARAUJO DE ANDRADE (6873257494) 

ORIENTADOR: NAITHIRITHI TIRUVENKATACHARY CHELLAPPA (20016581415) 

CO-AUTOR: NIRLEI HIRACHY COSTA BARROS (7536708440) 

CO-AUTOR: EMILLY KATALINE RODRIGUES PESSOA (6070369408) 

CO-AUTOR: PATRICIA LUIZA DA SILVA CARMO (5009350416) 
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CÓDIGO: SB1296 

TÍTULO: EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO COM A SEGUNDA MEGADOSE DE RETINOL 

PALMITATO SOBRE OS NÍVEIS DE RETINOL DO LEITE MADURO 

ALUNO: KATHERINE FEITOSA DE ARAUJO (5751797400) 

ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (18095640425) 

CO-AUTOR: GABRIELLE MAHARA MARTINS AZEVEDO (6212037426) 

CO-AUTOR: DANIELLE SOARES BEZERRA (3378988479) 

 
CÓDIGO: SB1297 

TÍTULO: DINÂMICA ECOLÓGICA DE MICROALGAS EM FUNÇÃO DO IMPACTO 

AMBIENTAL EM AÇUDE SANTA CRUZ DO SEMI-ÁRIDO DO RIO GRANDE DO NORTE. 

ALUNO: RAFSON VARELA DOS SANTOS (5632555445) 

ORIENTADOR: NAITHIRITHI TIRUVENKATACHARY CHELLAPPA (20016581415) 

CO-AUTOR: FABIANA RODRIGUES DE ARRUDA CÂMARA (3423054417) 

CO-AUTOR: RANIELLY KAREN DE OLIVEIRA (931857406) 

CO-AUTOR: EMILLY KATALINE RODRIGUES PESSOA (6070369408) 

 
CÓDIGO: SB1300 

TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE CASSETES DE SUPER-EXPRESSÃO PARA CDNAS OBTIDOS A 

PARTIR DE UMA BIBLIOTECA SUBTRATIVA 

ALUNO: ADILSON SILVA DA TRINDADE (5368064462) 

ORIENTADOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825) 

CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (297997750) 

CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468) 

 
CÓDIGO: SB1302 

TÍTULO: INFLUÊNCIA DO PROCESSAMENTO TÉRMICO SOBRE OS NÍVEIS DE RETINOL 

EM OVOS DE GALINHA 

ALUNO: ANA PAULA MARQUES DA COSTA (4976238466) 

ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (18095640425) 

CO-AUTOR: VIDEANNY VIDENOV ALVES DOS SANTOS (982749457) 

CO-AUTOR: NATHALIA KAROLINE DE MEDEIROS SOARES (1396058435) 

 
CÓDIGO: SB1303 

TÍTULO: QUALIDADE DE VIDA E ASSISTÊNCIA À MULHER NA GESTAÇÃO 

ALUNO: DAYSE ALEIXO BEZERRA (6045372476) 

ORIENTADOR: ELIZABEL DE SOUZA RAMALHO VIANA (35887044420) 

CO-AUTOR: POLIANA DE MORAIS CABRAL (5784720406) 

CO-AUTOR: VANESSA PATRICIA SOARES DE SOUSA (5632230490) 

 
CÓDIGO: SB1304 

TÍTULO: EPIDEMIOLOGIA DAS PNEUMONIAS NOSOCOMIA ASSOCIADAS À 

VENTILAÇÃO MECÂNICA EM PACIENTES INTERNADOS EM UNIDADE DE TERAPIA 

INTENSIVA; 

ALUNO: KAROLINA DE MOURA MANSO DA ROCHA (6156820493) 

ORIENTADOR: GLAUCEA MACIEL DE FARIAS (2567415491) 
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CÓDIGO: SB1305 

TÍTULO: CONSUMO DE FIBRA ALIMENTAR ENTRE ADOLESCENTES DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO SUL DE NATAL-RN 

ALUNO: HERMILLA TORRES PEREIRA (7187527403) 

ORIENTADOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS PEDROSA SCHWARZSCHILD (17547644449) 

CO-AUTOR: SEVERINA CARLA VIEIRA CUNHA LIMA (47473487434) 

CO-AUTOR: CELIA MARCIA MEDEIROS DE MORAIS (56558309491) 

CO-AUTOR: LUANA PERSILIA GOMES REGO (6441772418) 

 
CÓDIGO: SB1306 

TÍTULO: ESTIMATIVA DA RIQUEZA DE ESPÉCIES DE TÉRMITAS EM TRÊS ÁREAS DE 

CAATINGA: AVALIANDO O ESFORÇO AMOSTRAL E QUATRO ESTIMADORES NÃO-

PARAMÉTRICOS 

ALUNO: RODRIGO AUGUSTO BELLEZONI (29569090880) 

ORIENTADOR: ALEXANDRE VASCONCELLOS (96425601434) 

CO-AUTOR: HEITOR BRUNO DE ARAUJO SOUZA (5743661480) 

CO-AUTOR: WAGNER DE FRANCA ALVES (0) 

CO-AUTOR: RUY ANDERSON ARAUJO DE LIMA (5815034495) 

 
CÓDIGO: SB1310 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DAS TOXICIDADES SUB-CRÔNICA E MATERNA DE 

CHENOPODIUM AMBROSIOIDES EM RATOS 

ALUNO: INGRID MURIELLE F DE FIGUEIREDO (4403435424) 

ORIENTADOR: ALINE SCHWARZ (3065039648) 

CO-AUTOR: IRIS UCELLA DE MEDEIROS (4711504443) 

CO-AUTOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS (70155780425) 

CO-AUTOR: CLAUDIA NUNES OLIVEIRA (44332297172) 

 
CÓDIGO: SB1320 

TÍTULO: ENRAIZAMENTO IN VITRO DE CANA-DE-AÇÚCAR 

ALUNO: CIBELLEY VANUCIA SANTANA DANTAS (5656012450) 

ORIENTADOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (39198200453) 

CO-AUTOR: ISABELE ARAGAO GOMES (6239649457) 

 
CÓDIGO: SB1321 

TÍTULO: MODIFICAÇÕES DE COMPONENTES DA PAREDE CELULAR DE PEDÚNCULOS 

DE CAJU SUBMETIDOS A TRATAMENTO COM CÁLCIO 

ALUNO: TAIANA BRITO MENEZES (1356824447) 

ORIENTADOR: NELY HOLLAND (58173676615) 

CO-AUTOR: VANESSA DUARTE DE MORAIS (1359280448) 

CO-AUTOR: ADRIANA SOUZA DA SILVA (4598268409) 

 
CÓDIGO: SB1322 

TÍTULO: NÍVEL DE CONHECIMENTO DO ESTUDANTE DE ODONTOLOGIA SOBRE 

BIOÉTICA 

ALUNO: RENATO CAVALCANTI DUARTE GALVAO (1225712408) 

ORIENTADOR: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS (28444361453) 
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CÓDIGO: SB1330 

TÍTULO: PERFIL LIPÍDICO DE ADOLESCENTES BENEFICIÁRIOS DO PNAE-NATAL/RN - 

UM ESTUDO PILOTO 

ALUNO: SUZYLANE ANNUSKA GUERRA DA SILVA (6075601422) 

ORIENTADOR: SEVERINA CARLA VIEIRA CUNHA LIMA (47473487434) 

CO-AUTOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS PEDROSA SCHWARZSCHILD (17547644449) 

CO-AUTOR: CLELIA DE OLIVEIRA LYRA (70406030472) 

CO-AUTOR: INGRID FREITAS DA SILVA (6643690498) 

 
CÓDIGO: SB1332 

TÍTULO: ALTERAÇÕES MORFOLÓGICAS DE MANGIFERA INDICA L. SOB INFESTAÇÃO 

DO FUNGO CERATOCYSTIS FIMBRIATA. NA REGIÃO DE MACAÍBA. 

ALUNO: RICARDO VICTOR MACHADO DE ALMEIDA (4870421402) 

ORIENTADOR: JULIANA ESPADA LICHISTON (26948390889) 

 
CÓDIGO: SB1333 

TÍTULO: ONICOMICOSES: ESTUDO DOS FATORES DE RISCO E ASPECTOS CLÍNICOS 

ALUNO: SUELLEN CRISTIANE MEDEIROS DE LIMA (1319690483) 

ORIENTADOR: EVELINE PIPOLO MILAN (70337950415) 

CO-AUTOR: MARCIA CHRISTINNY DE M NORONHA (5106736439) 

CO-AUTOR: TATIANE DELFINO FREIRE (4864368457) 

CO-AUTOR: EMANUEL FABIANO MARTINS AVELINO (926496450) 

 
CÓDIGO: SB1335 

TÍTULO: EPIDEMIOLOGIA DA MENINGITE BACTERIANA NO RN 

ALUNO: ALINE MACEDO PINHEIRO (6164667496) 

ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (297997750) 

CO-AUTOR: WALLACE ANDRINO DA SILVA (0) 

CO-AUTOR: LEONAM GOMES COUTINHO (1254501410) 

 
CÓDIGO: SB1342 

TÍTULO: NÍVEIS DE HOMOCISTEÍNA E DESEMPENHO COGNITIVO EM UMA AMOSTRA 

POPULACIONAL DE IDOSOS BRASILEIROS 

ALUNO: KARLA VANESSA RODRIGUES SOARES (5494171418) 

ORIENTADOR: RICARDO OLIVEIRA GUERRA (39643069400) 

 
CÓDIGO: SB1344 

TÍTULO: CATEGORIZAÇÃO DE GRUPOS NA FORMAÇÃO DE ALIANÇAS E COALIZÃO: 

UMA ANÁLISE EVOLUTIVA 

ALUNO: ANA CAROLINA MORAIS SALES (6131142483) 

ORIENTADOR: MARIA EMILIA YAMAMOTO (99079682853) 

CO-AUTOR: DIEGO MACEDO GONCALVES (1207875473) 

 
CÓDIGO: SB1347 

TÍTULO: “REABILITAÇÃO MOTORA NA HEMIPARESIA: ESTRATÉGIAS TECNOLÓGICAS” 

ALUNO: HELOISA MARIA JACOME DE SOUSA BRITTO (6154625456) 

ORIENTADOR: ANA RAQUEL RODRIGUES LINDQUIST (84091193404) 
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CÓDIGO: SB1348 

TÍTULO: QUALIDADE DE SONO E SONOLÊNCIA NOS ESTUDANTES DE MEDICINA DA 

UFRN 

ALUNO: RENATA DAVIN GOMES PARENTE (6112485494) 

ORIENTADOR: JOHN FONTENELE ARAUJO (22800662387) 

CO-AUTOR: ADISON MITRE ALVES DE LIMA (6788894493) 

CO-AUTOR: HOSANA APARECIDA DA COSTA SILVEIRA (4646587483) 

CO-AUTOR: GABRIELA CARMINHOLA GOMES VARELA (6319644443) 

 
CÓDIGO: SB1349 

TÍTULO: INFLUÊNCIA DA INTENSIDADE DE LUZ SOBRE A DISCRIMINAÇÃO DE CORES 

DE CALLITHRIX JACCHUS 

ALUNO: PHELLIPE VASCONCELOS CAVALCANTI SIQUEIRA (5274094481) 

ORIENTADOR: DANIEL MARQUES DE ALMEIDA PESSOA (81902140125) 

 
CÓDIGO: SB1350 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR DE ADOLESCENTES BENEFICIÁRIOS 

DO PNAE-NATAL/RN - UM ESTUDO PILOTO 

ALUNO: INGRID FREITAS DA SILVA (6643690498) 

ORIENTADOR: SEVERINA CARLA VIEIRA CUNHA LIMA (47473487434) 

CO-AUTOR: ALINE TUANE OLIVEIRA DA CUNHA (0) 

CO-AUTOR: SUZYLANE ANNUSKA GUERRA DA SILVA (6075601422) 

CO-AUTOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS PEDROSA SCHWARZSCHILD (17547644449) 

 
CÓDIGO: SB1351 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

RESISTENTES À METICILINA ISOLADOS NA CIDADE DO NATAL-RN 

ALUNO: MYRIAN JULIA DE PAIVA DOURADO GUERRA (4966037441) 

ORIENTADOR: MARIA CELESTE NUNES DE MELO (34195602300) 

CO-AUTOR: FRANCISCO CANINDE DE SOUSA JUNIOR (4925544470) 

CO-AUTOR: BIBIANA PRISCILA R C DE ARAUJO (6352534457) 

CO-AUTOR: MARIA JOSE DE BRITTO COSTA FERNANDES (9459707491) 

 
CÓDIGO: SB1352 

TÍTULO: PERFIL DOS PACIENTES PÓS-AVC AGUDO ATENDIDOS NOS SERVIÇOS DE 

FISIOTERAPIA DA CIDADE DE NATAL-RN 

ALUNO: INGRID FONSECA DAMASCENO BEZERRA (1313939447) 

ORIENTADOR: FABRICIA AZEVEDO DA COSTA (847101444) 

CO-AUTOR: VANESSA PATRICIA SOARES DE SOUSA (5632230490) 

CO-AUTOR: CINTHYA CATARINE COSTA DOS SANTOS (995676445) 

CO-AUTOR: FRANCISCA DALIANA DANTAS LOPES (5077653461) 
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CÓDIGO: SB1353 

TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE GLICOSIDASES E SULFATASES EM 

MÚSCULO DO CARANGUEJO UCIDES CORDATUS 

ALUNO: DIEGO ALEXANDRE DA CUNHA FERNANDES (7240079465) 

ORIENTADOR: LUCIANA DUARTE MARTINS DA MATTA (91032350415) 

CO-AUTOR: ROBERTA LUCIANA DO NASCIMENTO GODONE (5002108458) 

CO-AUTOR: LUIZ ROBERTO DIZ DE ABREU (27785858500) 

 
CÓDIGO: SB1354 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE RETINOL EM QUEIJOS CREMOSOS 

COMERCIALIZADOS EM NATAL/RN 

ALUNO: SAMARA DANTAS BATISTA (6567710462) 

ORIENTADOR: CARLOS JOSE DE LIMA (7128746404) 

 
CÓDIGO: SB1359 

TÍTULO: SCREENING DE CRISES EPILÉPTICAS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

HIDROCEFÁLICOS TRATADOS OU NÃO COM DERIVAÇÃO VENTRICULOPERITONEAL EM 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE REFERÊNCIA PEDIÁTRICA. 

ALUNO: RAIMUNDO FRANCISCO AMORIM JUNIOR (6460479496) 

ORIENTADOR: AUREA NOGUEIRA DE MELO (7428219434) 

CO-AUTOR: SUERDA EMILIANA CAVALCANTI DANTAS (6445171400) 

CO-AUTOR: ABDIEL DE LIRA ROLIM (6467101413) 

CO-AUTOR: RODRIGO DE HOLANDA MENDONCA (0) 

 
CÓDIGO: SB1360 

TÍTULO: EFEITO DA DESERTIFICAÇÃO NO SERIDÓ/ RN: EVOLUÇÃO DA COBERTURA 

VEGETAL NO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS 

ALUNO: LUCYANNO DOS REIS FERNANDES (2403446424) 

ORIENTADOR: ADRIANA MONTEIRO DE ALMEIDA (1086633709) 

 
CÓDIGO: SB1363 

TÍTULO: PRESENÇA DE COLINA ACETILTRANSFERASE E NADPH-DIAFORASE NO 

COMPLEXO PARABRAQUIAL DO SAGÜI (CALLITHRIX JACCHUS). 

ALUNO: RAYANE BARTIRA SILVA DO NASCIMENTO (5155288460) 

ORIENTADOR: JEFERSON DE SOUZA CAVALCANTE (70317232487) 

CO-AUTOR: TWYLA BARROS DE SOUSA (6805632455) 

CO-AUTOR: LEANDRO MOURA DE FREITAS (6151129431) 

CO-AUTOR: RENATA BEZERRA DUARTE (5822715419) 

 
CÓDIGO: SB1368 

TÍTULO: PROCEDIMENTOS DE REANIMAÇÃO NEONATAL EM SALA DE PARTO: 

FREQÜÊNCIA E FATORES DE RISCO 

ALUNO: HOSANA APARECIDA DA COSTA SILVEIRA (4646587483) 

ORIENTADOR: NIVIA MARIA RODRIGUES ARRAIS (12837353850) 

CO-AUTOR: LIDIANE DE ARAUJO TORRES (1216645469) 

CO-AUTOR: CRISTHIANE DE ARAUJO TORRES (966447450) 

CO-AUTOR: CLAUDIA RODRIGUES SOUZA MAIA (71124179704) 
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CÓDIGO: SB1371 

TÍTULO: ASPECTOS CARIOEVOLUTIVOS DE DUAS ESPÉCIES DE CICLÍDEOS 

NEOTROPICAIS. 

ALUNO: GIDEAO WAGNER WERNECK FELIX DA COSTA (3389191470) 

ORIENTADOR: WAGNER FRANCO MOLINA (56615043491) 

CO-AUTOR: LAYSE ARANHA MARINHO (6120740481) 

CO-AUTOR: WASHINGTON CANDEIA DE ARAUJO (4565510421) 

CO-AUTOR: CLOVIS COUTINHO DA MOTTA NETO (1227404409) 

 
CÓDIGO: SB1372 

TÍTULO: PERFIL DOS FATORES DETERMINANTES DE REANIMAÇÃO EM RECÉM-

NASCIDOS DA MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO 

ALUNO: LIDIANE DE ARAUJO TORRES (1216645469) 

ORIENTADOR: NIVIA MARIA RODRIGUES ARRAIS (12837353850) 

CO-AUTOR: HOSANA APARECIDA DA COSTA SILVEIRA (4646587483) 

CO-AUTOR: CRISTHIANE DE ARAUJO TORRES (966447450) 

CO-AUTOR: CLAUDIA RODRIGUES SOUZA MAIA (71124179704) 

 
CÓDIGO: SB1373 

TÍTULO: CAPACIDADE DE BIOFILTRAÇÃO DO PO4 PELA VARIANTE CROMÁTICA 

VERMELHA DE GRACILARIA DOMINGENSIS 

ALUNO: NAARA RAQUELY DE OLIVEIRA (6450917407) 

ORIENTADOR: ELIANE MARINHO SORIANO (18238050430) 

CO-AUTOR: CAROLINA ANGELICA ARAUJO DE AZEVEDO (5942121460) 

CO-AUTOR: ALINE HORACIO DA COSTA (7604775403) 

CO-AUTOR: THIAGO GABAN TRIGUEIRO (78699312253) 

 
CÓDIGO: SB1379 

TÍTULO: PROTOCOLO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE ÚLCERAS VENOSAS EM 

UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM NATAL/RN 

ALUNO: DANIELE VIEIRA (800897471) 

ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415) 

 
CÓDIGO: SB1380 

TÍTULO: AÇÃO DO DIABETES MELLITUS E DA SUPLEMENTAÇÃO COM ÁCIDO 

ASCÓRBICO SOBRE A DENSIDADE DOS NEURÔNIOS MIOENTÉRICOS NADPH-D 

POSITIVOS DO DUODENO DE RATOS. 

ALUNO: JANAINA VANESSA LUCAS PEREIRA (7215218430) 

ORIENTADOR: NAIANNE KELLY CLEBIS (2441924990) 

CO-AUTOR: LUIZ ARTHUR NUNES DA SILVA (6916685409) 

CO-AUTOR: ANY KELLY GOMES DE LIMA (36287786892) 
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CÓDIGO: SB1383 

TÍTULO: A TRANSCENDÊNCIA DA UNIVERSIDADE À SOCIEDADE, TENDO COMO FOCO O 

ENVELHECIMENTO: UM EXERCÍCIO PARA A VIDA. 

ALUNO: LYGIA MARIA FERREIRA DE LIMA (1043907432) 

ORIENTADOR: REJANE MILLIONS VIANA MENESES (23039310453) 

CO-AUTOR: SAMUEL SOSTENES ARAUJO DE MEDEIROS (7629543450) 

CO-AUTOR: NATALIA ARAUJO LIMA (7140507414) 

CO-AUTOR: KARLA PESSOA TEODORO (5562296497) 

 
CÓDIGO: SB1388 

TÍTULO: MORFOLOGIA DO TRATO DIGESTÓRIO DE OREOCHROMIS NILOTICUS NA 

BACIA DO CEARÁ-MIRIM, RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL. 

ALUNO: MARIANA RODRIGUES AMARAL DA COSTA (5135465942) 

ORIENTADOR: SATHYABAMA CHELLAPPA (15644812472) 

CO-AUTOR: LILIANE DE LIMA GURGEL SOUZA (3095950454) 

CO-AUTOR: MONICA ROCHA DE OLIVEIRA (5911204452) 

CO-AUTOR: SABRINA KARLA SILVA DO NASCIMENTO (5613311463) 

 
CÓDIGO: SB1392 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO E PURIFICAÇÃO PARCIAL DE ENZIMAS EXTRAÍDAS DAS 

CABEÇAS DOS CAMARÕES MARINHOS LITOPENAEUS SCHMITTI 

ALUNO: ROBERTA LUCIANA DO NASCIMENTO GODONE (5002108458) 

ORIENTADOR: LUCIANA DUARTE MARTINS DA MATTA (91032350415) 

CO-AUTOR: THEMIS TAYNAH DA SILVA SANTANA (1428158456) 

CO-AUTOR: LUIZ ROBERTO DIZ DE ABREU (27785858500) 

 
CÓDIGO: SB1395 

TÍTULO: ADAPTAÇÕES MORFOLÓGICAS DO TRATO DIGESTÓRIO DE UM PEIXE 

CARNÍVORO DO NORDESTE BRASILEIRO. 

ALUNO: LARA CAVALCANTI AMORIM (8389279479) 

ORIENTADOR: SATHYABAMA CHELLAPPA (15644812472) 

CO-AUTOR: WALLACE SILVA DO NASCIMENTO (4623697495) 

CO-AUTOR: DAISY NAZARETH FERREIRA DAMASCENO (1250323401) 

CO-AUTOR: LILIANE DE LIMA GURGEL SOUZA (3095950454) 

 
CÓDIGO: SB1397 

TÍTULO: ESTUDOS TOXICOLÓGICOS PRÉ-CLÍNICOS DE NAFTOQUINONAS 

LEISHMANICIDAS 

ALUNO: WALICYRANISON PLINIO DA SILVA (6856687460) 

ORIENTADOR: LOUISIANNY GUERRA DA ROCHA (44172010482) 

CO-AUTOR: RALINY OLIVEIRA SANTOS (6889601467) 

CO-AUTOR: MAKSLANE MAX ARY TORRES DE LIMA COSTA NOBREGA SISENANDO 

(1415477400) 
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CÓDIGO: SB1399 

TÍTULO: ANÁLISE DO PERFIL DE RESISTÊNCIA DE CEPAS DE CHROMOBACTERIUM 

VIOLACEUM AOS METAIS FERRO E COBRE 

ALUNO: ANGELICA MARIA DE SOUSA LEAL (1099333466) 

ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (297997750) 

 
CÓDIGO: SB1400 

TÍTULO: ESTRUTURAS DAS ASSEMBLÉIAS DE TÉRMITAS EM DOIS FRAGMENTOS DE 

MATA ATLÂNTICA DO RIO GRANDE DO NORTE 

ALUNO: RUY ANDERSON ARAUJO DE LIMA (5815034495) 

ORIENTADOR: ALEXANDRE VASCONCELLOS (96425601434) 

CO-AUTOR: WAGNER DE FRANCA ALVES (0) 

CO-AUTOR: ADRIANO SOARES MOTA (7398333404) 

CO-AUTOR: RODRIGO AUGUSTO BELLEZONI (29569090880) 

 
CÓDIGO: SB1402 

TÍTULO: ANÁLISE DAS MUTAÇÕES C282Y, H63D E S65C NO GENE HFE EM PACIENTES 

COM SUSPEITA DE HEMOCROMATOSE HEREDITÁRIA NA CIDADE DE NATAL-RN. 

ALUNO: TAISSA MARIA MOURA DE OLIVEIRA (849299446) 

ORIENTADOR: GERALDO BARROSO CAVALCANTI JUNIOR (10861203453) 

CO-AUTOR: GIOCONDA DIAS RODRIGUES LEAO (32625570482) 

CO-AUTOR: JULIANA MENDONCA FREIRE (5098324408) 

CO-AUTOR: ROBERTO CHAVES DE VASCONCELOS (595893704) 

 
CÓDIGO: SB1404 

TÍTULO: FIBROMAS OSSIFICANTES CENTRAIS E DISPLASIAS FIBROSAS DOS 

MAXILARES: ESTUDO CLÍNICO, RADIOGRÁFICO E HISTOPATOLÓGICO DE 28 CASOS 

ALUNO: ANA CLARA AZEVEDO DE OLIVEIRA (6161141418) 

ORIENTADOR: LEAO PEREIRA PINTO (1608789420) 

 
CÓDIGO: SB1410 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ENDOGAMIA E DO GANHO GENÉTICO EM POPULAÇÕES 

SELECIONADAS, CONSIDERANDO-SE DIFERENTES MODELOS DE AÇÃO GÊNICA E 

SISTEMAS DE ACASALAMENTO, COM USO DE DADOS SIMULADOS 

ALUNO: LUCIANA MARIA ARAUJO RABELO (4839456410) 

ORIENTADOR: ELIZANGELA EMIDIO CUNHA (92257577604) 

 
CÓDIGO: SB1414 

TÍTULO: MENSURAÇÃO DO PERFIL DO CORPO CELULAR DOS NEURÔNIOS 

MIOENTÉRICOS NADPH-DIAFORASE POSITIVOS DO COLO PROXIMAL DE RATOS 

DIABÉTICOS SUPLEMENTADOS COM ÁCIDO ASCÓRBICO 

ALUNO: ANY KELLY GOMES DE LIMA (36287786892) 

ORIENTADOR: NAIANNE KELLY CLEBIS (2441924990) 

CO-AUTOR: THALLES DA SILVA PINTO (5278318406) 

CO-AUTOR: LUIZ ARTHUR NUNES DA SILVA (6916685409) 

CO-AUTOR: JANAINA VANESSA LUCAS PEREIRA (7215218430) 
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CÓDIGO: SB1415 

TÍTULO: O NÚCLEO SUPRAQUIASMÁTICO DO MOCÓ (KERODON RUPESTRIS): UM 

ESTUDO CITOARQUITETÔNICO E NEUROQUÍMICO 

ALUNO: RENATA BEZERRA DUARTE (5822715419) 

ORIENTADOR: MIRIAM STELA MARIS DE OLIVEIRA COSTA (5014077404) 

CO-AUTOR: RAYANE BARTIRA SILVA DO NASCIMENTO (5155288460) 

CO-AUTOR: LEANDRO MOURA DE FREITAS (6151129431) 

CO-AUTOR: TWYLA BARROS DE SOUSA (6805632455) 

 
CÓDIGO: SB1417 

TÍTULO: AVALIAÇAO DA FORÇA MUSCULAR DIAFRAGMATICA E DA FORÇA 

MUSCULAR INSPIRATORIA GLOBAL ASSIM COMO SUAS RELAÇOES EM PACIENTES COM 

DISTROFIA MUSCULAR MIOTONICA. 

ALUNO: INGRID GUERRA AZEVEDO (4770141432) 

ORIENTADOR: GUILHERME AUGUSTO DE FREITAS FREGONEZI (2357307935) 

 
CÓDIGO: SB1420 

TÍTULO: ANÁLISE DAS MEDIDAS DE EQUILÍBRIO FUNCIONAL, FORÇA MUSCULAR DOS 

MEMBROS INFERIORES E RELATO DE QUEDAS EM IDOSAS RESIDENTES NA 

COMUNIDADE. 

ALUNO: VESCIA VIEIRA DE ALENCAR CALDAS (5841462482) 

ORIENTADOR: RICARDO OLIVEIRA GUERRA (39643069400) 

 
CÓDIGO: SB1422 

TÍTULO: AS PSICOSES E OS MEDICAMENTOS DE ALTO E BAIXO CUSTO: A RELAÇÃO 

CUSTO/EFETIVIDADE NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

ALUNO: KATARINA MELO CHAVES (1196817499) 

ORIENTADOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAUJO FERREIRA (83806059420) 

 
CÓDIGO: SB1423 

TÍTULO: ALTERAÇÕES DO PADRÃO DE RESPOSTAS CELULARES DE CEPAS DE 

ESCHERICHIA COLI EXPOSTAS À RIBOFLAVINA FOTOSSENSIBILIZADA 

ALUNO: ANA RAFAELA DE SOUZA TIMOTEO (6287323418) 

ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (297997750) 

CO-AUTOR: ANA HELENA SALES DE OLIVEIRA (1207897442) 

CO-AUTOR: ACARIZIA EDUARDO DA SILVA (4904064402) 

CO-AUTOR: JULLIANE TAMARA ARAÚJO DE MELO (6150537420) 

 
CÓDIGO: SB1425 

TÍTULO: INVESTIGAÇÃO DO MOBILIÁRIO UTILIZADO POR ALUNOS COM PARALISIA 

CEREBRAL NAS ESCOLAS ESTADUAIS DA CIDADE DO NATAL-RN. 

ALUNO: LUZIA LIVIA OLIVEIRA SARAIVA (5095754479) 

ORIENTADOR: FRANCISCO RICARDO LINS VIEIRA DE MELO (55435610400) 

CO-AUTOR: EDJA RENATA MARQUES DE OLIVFIRA (1059889447) 

CO-AUTOR: CALINE CRISTINE DE ARAUJO FERREIRA (5430501492) 
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CÓDIGO: SB1428 

TÍTULO: O COMPLEXO NUCLEAR COCLEAR DO SAGÜI (CALLITHRIX JACCHUS): 

CARACTERIZAÇÃO CITOARQUITETÔNICA E DISTRIBUIÇÃO DE PROTEÍNAS LIGANTES 

DE CÁLCIO 

ALUNO: TALYTA DELFINO ROLIM DE ALBUQUERQUE (5741474462) 

ORIENTADOR: MIRIAM STELA MARIS DE OLIVEIRA COSTA (5014077404) 

CO-AUTOR: RENATA BEZERRA DUARTE (5822715419) 

CO-AUTOR: TWYLA BARROS DE SOUSA (6805632455) 

CO-AUTOR: RAYANE BARTIRA SILVA DO NASCIMENTO (5155288460) 

 
CÓDIGO: SB1431 

TÍTULO: INDUÇÃO DE INFECÇÃO EXPERIMENTAL EM BALB C UTILIZANDO CANDIDA 

TOPICALIS 

ALUNO: VIVIANE DO NASCIMENTO E SILVA (10372791743) 

ORIENTADOR: IVONETE BATISTA DE ARAUJO (5614082468) 

CO-AUTOR: WALTECA LOUIS LIMA DA SILVEIRA (985041420) 

CO-AUTOR: JOEDYSON EMMANUEL DE MACEDO MAGALHAES (7679226466) 

CO-AUTOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400) 

 
CÓDIGO: SB1433 

TÍTULO: ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO EM RECÉM-NASCIDOS DE MUITO 

BAIXO PESO AO NASCER NO PRIMEIRO RETORNO AMBULATORIAL APÓS A ALTA 

HOSPITALAR. 

ALUNO: RAILSON ANDRIELLE SILVA BRANDAO (1258226421) 

ORIENTADOR: HELCIO DE SOUSA MARANHAO (44435762404) 

CO-AUTOR: CLAUDIA RODRIGUES SOUZA MAIA (71124179704) 

 
CÓDIGO: SB1434 

TÍTULO: PRINCIPAIS GRUPOS DE ZOOPLÂNCTON DO ARQUIPÉLAGO DE SÃO PEDRO E 

SÃO PAULO – BRASIL. 

ALUNO: FRANCOISE DANTAS DE LIMA (6516094454) 

ORIENTADOR: JORGE EDUARDO LINS OLIVEIRA (14076306449) 

CO-AUTOR: GUILHERME FULGENCIO DE MEDEIROS (3935531400) 

CO-AUTOR: LORENA CANDICE DE ARAUJO ANDRADE (96233559120) 

CO-AUTOR: TATIANA SILVA LEITE (2270395484) 

 
CÓDIGO: SB1435 

TÍTULO: QUALIDADE DE VIDA DE CUIDADORES FAMILIARES DE PACIENTES 

ACOMETIDOS POR ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 

ALUNO: FRANCISCO ASSIS VIEIRA LIMA JUNIOR (4644679429) 

ORIENTADOR: FABRICIA AZEVEDO DA COSTA (847101444) 

CO-AUTOR: LIVANE CALDAS DOS SANTOS (6165662633) 

CO-AUTOR: FLÁVIO EMANOEL SOUZA DE MELO (6977638460) 

CO-AUTOR: VANESSA PATRICIA SOARES DE SOUSA (5632230490) 
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CÓDIGO: SB1438 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA SECREÇÃO DO HORMÔNIO CORTISOL NA FASE 

JUVENIL DE DESENVOLVIMENTO ONTOGENÉTICO DE SAGÜI(CALLITHRIX JACCHUS). 

ALUNO: JAIME MARCELINO DE ARAUJO JUNIOR (3631369409) 

ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (6705430478) 

 
CÓDIGO: SB1452 

TÍTULO: OBESIDADE CENTRALIZADA ENTRE ADOLESCENTES BENEFICIÁRIOS DO PNAE 

DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN 

ALUNO: ANA LUCIA MIRANDA (6589797447) 

ORIENTADOR: CLELIA DE OLIVEIRA LYRA (70406030472) 

CO-AUTOR: MARCELA PINHEIRO MARQUES (6549059402) 

CO-AUTOR: SEVERINA CARLA VIEIRA CUNHA LIMA (47473487434) 

CO-AUTOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS PEDROSA SCHWARZSCHILD (17547644449) 

 
CÓDIGO: SB1453 

TÍTULO: ESTIMATIVA DA PREVALÊNCIA DE INADEQUAÇÃO DE NUTRIENTES EM 

CRIANÇAS DA CIDADE DO NATAL 

ALUNO: ANA LAISSA OLIVEIRA AGUIAR (6161893460) 

ORIENTADOR: HELCIO DE SOUSA MARANHAO (44435762404) 

CO-AUTOR: CLARISSA MARQUES MARANHAO (1419244469) 

CO-AUTOR: KARINA LOPES MORAIS (4852666440) 

CO-AUTOR: INGRID RIBEIRO TAVARES (6500132475) 

 
CÓDIGO: SB1455 

TÍTULO: REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE (PCR) COMO DIAGNÓSTICO 

ADJUVANTE NA MENINGITE BACTERIANA 

ALUNO: WALLACE ANDRINO DA SILVA (6510196484) 

ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (297997750) 

CO-AUTOR: ALINE MACEDO PINHEIRO (6164667496) 

CO-AUTOR: LEONARDO AGUIAR DA SILVA (5038737480) 

CO-AUTOR: LEONAM GOMES COUTINHO (1254501410) 

 
CÓDIGO: SB1456 

TÍTULO: ESTUDO DE PREVALÊNICA DA INFECÇÃO POR HPV EM MULHERES COM 

LESÕES PRÉ-MALIGNAS DA CÉRVICE UTERINA. 

ALUNO: ALLINE PIERRE DOS SANTOS MEDEIROS (1434820416) 

ORIENTADOR: JOSE VERISSIMO FERNANDES (9457135415) 
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CÓDIGO: SB1462 

TÍTULO: OCORRÊNCIA DE HIPERPOTASSEMIA EM PACIENTES DO HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES QUE UTILIZAM BLOQUEADORES DO SISTEMA RENINA-

ANGIOTENSINA-ALDOSTERONA NO TRATAMENTO DE NEFROPATIA DIABÉTICA 

ALUNO: WENDELL JACKSON DE MACEDO CALDAS (5317448417) 

ORIENTADOR: JOSE BRUNO DE ALMEIDA (5716233449) 

CO-AUTOR: CINTHIA LORENA DE ALMEIDA E SOUSA (4976036405) 

CO-AUTOR: GILSON QUEIROZ (3470775443) 

CO-AUTOR: THIAGO ALEXANDRE FIRMO DA ROCHA (4561713476) 

 
CÓDIGO: SB1463 

TÍTULO: APARÊNCIA DO CORPO E O VIVER BEM NA CIDADE 

ALUNO: MOALDECIR FREIRE DOMINGOS JUNIOR (5849524495) 

ORIENTADOR: TEREZINHA PETRUCIA DA NOBREGA (52271811449) 

 
CÓDIGO: SB1465 

TÍTULO: ESTUDO RETROSPECTIVO DE CÂNCER DE LÁBIO: EXPERIÊNCIA DE 10 ANOS 

(1996 – 2004) NO HOSPITAL DR. LUIZ ANTÔNIO (NATAL-RN). 

ALUNO: ANNA PAULA SEREJO DA COSTA (5405000469) 

ORIENTADOR: MARIA ANGELA FERNANDES FERREIRA (39817270459) 

CO-AUTOR: MARINA FERNANDES DE SENA (977637484) 

CO-AUTOR: LIBIA AUGUSTA MACIEL GONDIM (84675365434) 

 
CÓDIGO: SB1466 

TÍTULO: INTERFACES ENTRE A COREOLOGIA E AS COREOGRAFIAS DE DANÇA DOS 

ESCOLARES 

ALUNO: EMANUELLE JUSTINO DOS SANTOS (1349645435) 

ORIENTADOR: LARISSA KELLY DE OLIVEIRA MARQUES TIBURCIO (59778172404) 

 
CÓDIGO: SB1469 

TÍTULO: NOVAS VISIBILIDADES DO CORPO NA DANÇA CONTEMPORÂNEA 

ALUNO: RANIQUELE DA SILVA BEZERRA (1197213414) 

ORIENTADOR: KARENINE DE OLIVEIRA PORPINO (56613067415) 

 
CÓDIGO: SB1470 

TÍTULO: ANÁLISE DOS PARÂMETROS HISTOQUÍMICOS E IMUNOISTOQUÍMICOS COMO 

INDICADORES DE PROGNÓSTICO EM ADENOCARCINOMA 

ALUNO: MARILIA DE ALMEIDA CARDOSO (7403617401) 

ORIENTADOR: RAIMUNDO FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR (1847881459) 

CO-AUTOR: FRANCISCO JAKSON BENIGNO CAVALCANTI (6476836447) 

CO-AUTOR: MARCELO CANDIDO DE ANDRADE LEITAO (0) 

CO-AUTOR: LILIAN VITAL PINHEIRO (6904830409) 
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CÓDIGO: SB1473 

TÍTULO: PREVALÊNCIA E NÍVEIS DE INFECÇÃO DE STAPHYLOCOCCUS SPP. NA 

CAVIDADE ORAL DE CRIANÇAS 

ALUNO: TALLES FERNANDO MEDEIROS DE OLIVEIRA (1315895471) 

ORIENTADOR: KENIO COSTA DE LIMA (50337157472) 

CO-AUTOR: IZABEL CALIXTA DE ALCANTARA (44465815468) 

CO-AUTOR: MARIA CELESTE NUNES DE MELO (34195602300) 

CO-AUTOR: MARCIO GUTEMBERG PEREIRA (795096496) 

 
CÓDIGO: SB1476 

TÍTULO: CONTROLE DO STRESS PARA PESSOAS HIPERTENSAS ATRAVÉS DA DANÇA DE 

SALÃO 

ALUNO: RAFAEL SOARES CHAVES (4327081469) 

ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (71418393720) 

 
CÓDIGO: SB1477 

TÍTULO: ÍNDICE DE CONICIDADE EM ADOLESCENTES BENEFICIÁRIOS DO PNAE DA 

REDE MUNICIPAL DE NATAL-RN 

ALUNO: MARCELA PINHEIRO MARQUES (6549059402) 

ORIENTADOR: CLELIA DE OLIVEIRA LYRA (70406030472) 

CO-AUTOR: NATALIA LOUISE DE ARAUJO CABRAL (6908508404) 

CO-AUTOR: SEVERINA CARLA VIEIRA CUNHA LIMA (47473487434) 

CO-AUTOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS PEDROSA SCHWARZSCHILD (17547644449) 

 
CÓDIGO: SB1479 

TÍTULO: AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DIETÉTICA DE CRIANÇAS COM GASTROENTERITE 

NO HOSPITAL PEDIÁTRICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

ALUNO: HAYANNE MONYCK GOMES DANTAS (1049378407) 

ORIENTADOR: SANDRA MARIA NUNES MONTEIRO (54003504453) 

CO-AUTOR: ANA PAULA MARQUES DA COSTA (4976238466) 

CO-AUTOR: ANA VLADIA BANDEIRA MOREIRA (47954183300) 

CO-AUTOR: MANUEL CARLOS SERRA AZUL MONTEIRO (46424636315) 

 
CÓDIGO: SB1481 

TÍTULO: IMPACTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NO PERFIL DE SAÚDE BUCAL: 

ANÁLISE EM MUNICÍPIOS DO NORDESTE COM MAIS DE 100 MIL HABITANTES 

ALUNO: EUDES EULER DE SOUZA LUCENA (1360681469) 

ORIENTADOR: ANGELO GIUSEPPE RONCALLI DA COSTA OLIVEIRA (42313384420) 

 
CÓDIGO: SB1482 

TÍTULO: AVALIAÇÃO CLÍNICA E RADIOGRÁFICA DA EFICÁCIA DO IONÔMERO DE 

VIDRO RESTAURADOR EM FÓSSULAS E FISSURAS NA PREDIÇÃO DA PROGRESSÃO OU 

PARALISAÇÃO DA CÁRIE 

ALUNO: GIORDANO BRUNO PAIVA CAMPOS (735991405) 

ORIENTADOR: ISAUREMI VIEIRA DE ASSUNCAO PINHEIRO (66427983415) 
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CÓDIGO: SB1488 

TÍTULO: INCIDÊNCIA DA DOENÇA FALCIFORME NO RIO GRANDE DO NORTE ATRAVÉS 

DO TESTE DO PEZINHO DE JULHO DE 2007 A JUNHO DE 2008. 

ALUNO: BRUNA SOARES SERAFIM (1173137424) 

ORIENTADOR: TEREZA MARIA DANTAS DE MEDEIROS (15591360491) 

CO-AUTOR: SUERDA FERNANDES DA CUNHA (56726309449) 

CO-AUTOR: ÉDVIS SANTOS SOARES SERAFIM (20211740420) 

 
CÓDIGO: SB1489 

TÍTULO: O FOLHETO INTERGENICULADO DO MOCÓ (KERODON RUPESTRIS) 

ALUNO: TWYLA BARROS DE SOUSA (6805632455) 

ORIENTADOR: MIRIAM STELA MARIS DE OLIVEIRA COSTA (5014077404) 

CO-AUTOR: RENATA BEZERRA DUARTE (5822715419) 

CO-AUTOR: TALYTA DELFINO ROLIM DE ALBUQUERQUE (5741474462) 

CO-AUTOR: RAYANE BARTIRA SILVA DO NASCIMENTO (5155288460) 

 
CÓDIGO: SB1491 

TÍTULO: ANÁLISE E IDENTIFICAÇÃO DE NOVAS MOLÉCULAS COM POTENCIAL 

FARMACOLÓGICO DA BIBLIOTECA DE CDNA DA ARANHA LOXOSCELES LAETA 

ALUNO: DIEGO DANTAS ALMEIDA (6493951402) 

ORIENTADOR: MATHEUS DE FREITAS FERNANDES PEDROSA (96728647449) 

 
CÓDIGO: SB1492 

TÍTULO: UTILIZAÇÃO DOS HÁBITATS POR COLEODACTYLUS NATALENSIS FREIRE, 1999 

(SQUAMATA: GEKKONIDAE) NO PARQUE ESTADUAL DAS DUNAS DO NATAL, RIO 

GRANDE DO NORTE 

ALUNO: MARIANA TOMAZ CAPISTRANO (5628664421) 

ORIENTADOR: ELIZA MARIA XAVIER FREIRE (10843175400) 

 
CÓDIGO: SB1494 

TÍTULO: ESTUDO DA CINÉTICA DE ACIDIFICAÇÃO DE DIFERENTES TIPOS DE LEITE 

PARA PRODUÇÃO DE IOGURTE 

ALUNO: ADJA CRISTINA LIRA DE MEDEIROS (5267930407) 

ORIENTADOR: ROBERTA TARGINO PINTO CORREIA (84702885472) 

CO-AUTOR: KATIA CRISTINA BORGES DE MEDEIROS (2966968460) 

 
CÓDIGO: SB1497 

TÍTULO: PURIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE LECTINAS DE INVERTEBRADOS 

ALUNO: THALES LIRA DE MEDEIROS (5835926430) 

ORIENTADOR: ELIZEU ANTUNES DOS SANTOS (41305655400) 

CO-AUTOR: MAURICIO PEREIRA DE SALES (29706106391) 

CO-AUTOR: DANIELLE SOUTO DE MEDEIROS (2569882429) 

CO-AUTOR: IBSON LUCAS DE LYRA (5635274471) 
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CÓDIGO: SB1501 

TÍTULO: ADAPTAÇÕES DE CALOTROPIS PROCERA ÀS CONDIÇÕES XÉRIDAS. 

ALUNO: LARISA MARIA DA SILVA LIMA (6933887499) 

ORIENTADOR: JULIANA ESPADA LICHISTON (26948390889) 

 
CÓDIGO: SB1504 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA COMPACTAÇÃO DE DNA PLASMIDIAL EM NANOSISTEMAS 

CATIÔNICOS 

ALUNO: MARCELO VITOR DE PAIVA AMORIM (6147663461) 

ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400) 

CO-AUTOR: LOURENA MAFRA VERISSIMO (3505558427) 

CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (297997750) 

 
CÓDIGO: SB1505 

TÍTULO: INFLUÊNCIA DA "BABOSA" NA BIODISPONIBILIDADE DO PERTECNETATO DE 

SÓDIO EM RATOS WISTAR INFECTADOS POR T. CRUZI 

ALUNO: MAURICIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR (5986131452) 

ORIENTADOR: CECILIA MARIA DE CARVALHO XAVIER HOLANDA (20017065453) 

CO-AUTOR: MONIQUE BATISTA DA COSTA (796179484) 

CO-AUTOR: ALDO DA CUNHA MEDEIROS (7117701404) 

CO-AUTOR: LOUISIANNY GUERRA DA ROCHA (44172010482) 

 
CÓDIGO: SB1507 

TÍTULO: ESTUDO IN VIVO DA SUSCEPTIBILIDADE DO T. CRUZI AO EXTRATO DE ALOE 

VERA (BABOSA) 

ALUNO: DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA (5254068400) 

ORIENTADOR: CECILIA MARIA DE CARVALHO XAVIER HOLANDA (20017065453) 

CO-AUTOR: RAPHAELLA CAVALCANTE ALVES (4838826400) 

CO-AUTOR: NATALIA ALVES LIMA (1037494385) 

CO-AUTOR: ANTONIA CLAUDIA JACOME DA CAMARA (43007600472) 

 
CÓDIGO: SB1515 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS PARA VETORIZAÇÃO 

DE DOXORRUBICINA 

ALUNO: ERICA LIRA DA SILVA (5738461460) 

ORIENTADOR: ARTUR DA SILVA CARRICO (33014019704) 

CO-AUTOR: JULIANA FERNANDES DE CARVALHO (6685302437) 

CO-AUTOR: THALES RENAN FERREIRA PONTES (7923701474) 

CO-AUTOR: BARBARA LUIZA MEDEIROS FRANCELINO (4556513456) 

 
CÓDIGO: SB1522 

TÍTULO: ESTRESSE OXIDATIVO: IMPLICAÇÕES NA NEFRITE LÚPICA 

ALUNO: DALLIANE MACEDO LOPES DE OLIVEIRA (6492164407) 

ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS (70155780425) 

CO-AUTOR: TATIANA XAVIER DA COSTA (4597334432) 

CO-AUTOR: MARIA DAS GRACAS ALMEIDA (10714243434) 
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CÓDIGO: SB1524 

TÍTULO: FENOLOGIA DE ESPÉCIES DE PASSIFLORA L. NA MATA ATLÂNTICA 

NORDESTINA 

ALUNO: CLARISSA FELIPE DE OLIVEIRA (6058389410) 

ORIENTADOR: MARCIO ZIKAN CARDOSO (83953361791) 

 
CÓDIGO: SB1525 

TÍTULO: ANÁLISE IN SILICO E FILOGENÉTICA DE UM CDNA HOMÓLOGO A CYP51 

OBTIDAS EM BIBLIOTECAS SUBTRATIVAS DE TOMATEIRO 

ALUNO: RENATA KALINE SOUZA ESTEVAM (1006877410) 

ORIENTADOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825) 

CO-AUTOR: RANIELE DA SILVA ARAUJO (4003424484) 

CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468) 

CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (297997750) 

 
CÓDIGO: SB1526 

TÍTULO: REPERCUSSÕES NA BIODISTRIBUIÇÃO DO RADIOFÁRMACO PERTECNETATO 

DE SÓDIO APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA DE CAPELLA. 

ALUNO: DANIEL TORRES JACOME (5643652463) 

ORIENTADOR: ALDO DA CUNHA MEDEIROS (7117701404) 

CO-AUTOR: RACHEL DE ALCANTARA OLIVEIRA RAMALHO (5672875483) 

CO-AUTOR: IRAMI ARAUJO FILHO (91619300400) 

 
CÓDIGO: SB1532 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DOS CDNAS SCMUTM1 E SCMUTM2 DE CANA-DE-AÇÚCAR 

ATRAVÉS DA CONTRUÇÃO DE CASSETES DE SUPER-EXPRESSÃO 

ALUNO: WALESKA ISABELLE TOMAZ DOS SANTOS BARROS (1301177490) 

ORIENTADOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825) 

CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468) 

CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (297997750) 

 
CÓDIGO: SB1533 

TÍTULO: ANÁLISE PARCIAL DA INVESTIGAÇÃO SOBRE DISFUNÇÃO SEXUAL FEMININA 

(DSF) NO MUNICÍPIO DE NATAL 

ALUNO: CAMILA GOMES FERNANDES DE SOUZA (1210402408) 

ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (6705430478) 

CO-AUTOR: PATRICIA CARVALHO PALHANO (5722688461) 

CO-AUTOR: GALTTIERI FERREIRA TAVARES (5562307448) 

CO-AUTOR: SINARA RAIANA C. O. P. DE FIGUEIREDO (6445404430) 

 
CÓDIGO: SB1534 

TÍTULO: MUDANÇAS NO CURRÍCULO ODONTOLÓGICO A PARTIR DO 

ESTABELECIMENTO DE UM NOVO PERFIL DE COMPETÊNCIAS. 

ALUNO: MARIA LUIZA DINIZ DE SOUSA (6894906408) 

ORIENTADOR: IRIS DO CEU CLARA COSTA (14076152468) 

CO-AUTOR: GEORGIA COSTA DE ARAUJO SOUZA (5513550423) 

CO-AUTOR: ANTONIO MEDEIROS JUNIOR (15495728491) 
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CÓDIGO: SB1540 

TÍTULO: MIELOMA MÚLTIPO:AVALIAÇÃO BIOQUÍMICA E IMUNOLOGICA 

ALUNO: IURI NICHOLL FREITAS DA SILVA PINTO (1430929448) 

ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS (70155780425) 

 
CÓDIGO: SB1542 

TÍTULO: CIRURGIA DE REDUÇÃO GÁSTRICA DO TIPO CAPELLA: REPERCUSSÕES 

METABÓLICAS E MICROBIOLÓGICAS. 

ALUNO: RACHEL DE ALCANTARA OLIVEIRA RAMALHO (5672875483) 

ORIENTADOR: ALDO DA CUNHA MEDEIROS (7117701404) 

 
CÓDIGO: SB1543 

TÍTULO: PLANTAS UTILIZADAS NO RITUAL DA SASSANHA NO RIO GRANDE DO NORTE 

ALUNO: CARINA MONTEIRO MAIA (4799820400) 

ORIENTADOR: ROSSINE CABRAL DA FONSECA (8620180487) 

CO-AUTOR: ISARIO DO NASCIMENTO (6528535442) 

CO-AUTOR: ALIDIA HERNANDES RIBEIRO (1650884788) 

 
CÓDIGO: SB1546 

TÍTULO: PERFIL DOS ABORTAMENTOS MATERNOS EM PACIENTES DA MATERNIDADE 

ESCOLA JANUÁRIO CICCO - ANO DE 2007 

ALUNO: MICHELLE RAFAELLE ANDRADE GURGEL (1383343403) 

ORIENTADOR: NILMA DIAS LEAO COSTA (13053434415) 

CO-AUTOR: LIDIANE DE ARAUJO TORRES (1216645469) 

CO-AUTOR: MARCELO AMORIM ARAUJO (2686065362) 

CO-AUTOR: SEVERINA ALICE DA COSTA UCHOA (45175993615) 

 
CÓDIGO: SB1548 

TÍTULO: DOSAGEM DE CA 125 E ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER NA DETECÇÃO 

PRECOCE DOS TUMORES MALIGNOS DE OVÁRIO 

ALUNO: RAYSSA ANGELICA LIRA DE CARVALHO (5496955408) 

ORIENTADOR: FRANCISCO EDILSON LEITE PINTO JUNIOR (42381010491) 

CO-AUTOR: STELLA BEATRIZ RODRIGUES PINTO (4561886494) 

CO-AUTOR: ANDREZA VENTURA LEITE (6111613464) 

 
CÓDIGO: SB1550 

TÍTULO: PERFIL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO E LABORATORIAL DOS CASOS DE 

LEPTOSPIROSE NOTIFICADOS NO HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO 

ALUNO: CRISTIANA SOARES NUNES (2998315402) 

ORIENTADOR: HENIO GODEIRO LACERDA (79105017491) 

CO-AUTOR: SINARA RAIANA C. O. P. DE FIGUEIREDO (6445404430) 
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CÓDIGO: SB1552 

TÍTULO: AVALIAÇÃO HEMATOLÓGICA, RENAL E HEPÁTICA EM PACIENTES 

SUBMETIDOS A IMUNOTERAPIA COM B-1,3 GLUCANA POR VIA TÓPICA 

ALUNO: KARINA MENDES MELCHUNA (6133591439) 

ORIENTADOR: VALERIA SORAYA DE FARIAS SALES (25069144472) 

CO-AUTOR: SARAH DANTAS VIANA MEDEIROS (1057171425) 

CO-AUTOR: LEILIANNE MEDEIROS GOMES (6109907480) 

CO-AUTOR: ALEIDA MARIA DA SILVA LIMA (6610538492) 

 
CÓDIGO: SB1553 

TÍTULO: IMPORTÂNCIA DA QUANTIFICAÇÃO DAS CÉLULAS CD4+ E CARGA VIRAL 

COMO MARCADORES PREDITIVOS DE LESÕES ORAIS EM PACIENTES HIV POSITIVOS 

ALUNO: LEONARDO MIGUEL MADEIRA SILVA (6143531498) 

ORIENTADOR: HEBEL CAVALCANTI GALVAO (41291824472) 

CO-AUTOR: MANUEL ANTONIO GORDÓN-NÚÑES (97866326487) 

CO-AUTOR: KLEBER GIOVANNI LUZ (31696112400) 

CO-AUTOR: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS (28444361453) 

 
CÓDIGO: SB1554 

TÍTULO: EXISTE COOPERAÇÃO ENTRE SAGUIS (CALLITHRIX JACCHUS)? 

ALUNO: JORDANA DA COSTA BARBALHO (5090661430) 

ORIENTADOR: JOHN FONTENELE ARAUJO (22800662387) 

 
CÓDIGO: SB1557 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTICOLINESTERÁSICA DE EXTRATOS DE 

PLANTAS DA REGIÃO NORDESTE. 

ALUNO: FERNANDO MARLISSON DE QUEIROZ (5595638419) 

ORIENTADOR: ALINE SCHWARZ (3065039648) 

CO-AUTOR: DEBORAH MUNIQUE NOGUEIRA DE SOUSA (6133123419) 

CO-AUTOR: RAFAELLA NAYARA ANDRADE MARINHO (6120244409) 

CO-AUTOR: MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO (20218010478) 

 
CÓDIGO: SB1559 

TÍTULO: DETERMINAÇÃO DO EHLC DO ÓLEO DE CARAPA GUIANENSIS E USO DE 

DIAGRAMA TERNÁRIO COMO FERRAMENTA PARA PREVER A ESTABILIDADE DE 

SISTEMAS EMULSIONADOS 

ALUNO: MAGDA RHAYANNY ASSUNCAO FERREIRA (6486791446) 

ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468) 

CO-AUTOR: ROSILENE RODRIGUES SANTIAGO (4475931452) 

CO-AUTOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (49444115291) 

CO-AUTOR: ELQUIO ELEAMEN OLIVEIRA (51166186253) 
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CÓDIGO: SB1560 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE EXTRATO SECO POR ASPERSÃO DE BAUHINIA 

MONANDRA K. 

ALUNO: ROSILENE RODRIGUES SANTIAGO (4475931452) 

ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468) 

CO-AUTOR: MAGDA RHAYANNY ASSUNCAO FERREIRA (6486791446) 

CO-AUTOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (49444115291) 

 
CÓDIGO: SB1561 

TÍTULO: ANÁLISE MORFOLÓGICA DO TRATO DIGESTÓRIO DE ASTYANAX 

BIMACULATUS DA BACIA DO CEARÁ - MIRIM, RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL. 

ALUNO: LARISSA CHRISTINA GOMES DOS SANTOS (5659359418) 

ORIENTADOR: SATHYABAMA CHELLAPPA (15644812472) 

CO-AUTOR: DAISY NAZARETH FERREIRA DAMASCENO (1250323401) 

CO-AUTOR: SABRINA KARLA SILVA DO NASCIMENTO (5613311463) 

CO-AUTOR: LILIANE DE LIMA GURGEL SOUZA (3095950454) 

 
CÓDIGO: SB1565 

TÍTULO: CRONOTIPO DOS ESTUDANTES DE MEDICINA : UM ESTUDO TRANSVERSAL 

ALUNO: GABRIELA CARMINHOLA GOMES VARELA (6319644443) 

ORIENTADOR: JOHN FONTENELE ARAUJO (22800662387) 

CO-AUTOR: HOSANA APARECIDA DA COSTA SILVEIRA (4646587483) 

CO-AUTOR: ADISON MITRE ALVES DE LIMA (6788894493) 

CO-AUTOR: RENATA DAVIN GOMES PARENTE (6112485494) 

 
CÓDIGO: SB1566 

TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DE NOVAS MOLÉCULAS COM ATIVIDADE DE INIBIDOR 

ENZIMÁTICO DO VENENO DA ARANHA LOXOSCELES LAETA 

ALUNO: VINICIUS FREIRE DA ROCHA (1386356417) 

ORIENTADOR: MATHEUS DE FREITAS FERNANDES PEDROSA (96728647449) 

CO-AUTOR: CARLA MICHELLE DE OLIVEIRA FERNANDES (5657480414) 

CO-AUTOR: DIEGO DANTAS ALMEIDA (6493951402) 

 
CÓDIGO: SB1568 

TÍTULO: DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA DAS ATIVIDADES COMPORTAMENTAIS DO CAMARÃO 

MARINHO FARFANTEPENAEUS SUBTILIS DE ACORDO COM O SUBSTRATO UTILIZADO 

NOS AQUÁRIOS 

ALUNO: FERNANDA LOURENCO DA SILVA (6589789428) 

ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA ARRUDA DE MIRANDA (9453997404) 
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CÓDIGO: SB1570 

TÍTULO: HIPERTENSÃO ARTERIAL E ESTADO NUTRICIONAL DE ADOLESCENTES 

ESCOLARES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – NATAL/RN 

ALUNO: NATALIA LOUISE DE ARAUJO CABRAL (6908508404) 

ORIENTADOR: CLELIA DE OLIVEIRA LYRA (70406030472) 

CO-AUTOR: ANA LUCIA MIRANDA (6589797447) 

CO-AUTOR: LIANA GALVAO BACURAU PINHEIRO (25448765491) 

CO-AUTOR: RICARDO FERNANDO ARRAIS (7617583800) 

 
CÓDIGO: SB1571 

TÍTULO: ESTUDO DOS FATORES DE RISCO E ASPECTOS CLÍNICOS DAS ONICOMICOSES 

ALUNO: TATIANE DELFINO FREIRE (4864368457) 

ORIENTADOR: EVELINE PIPOLO MILAN (70337950415) 

 
CÓDIGO: SB1574 

TÍTULO: SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL COM CRIANÇAS CARENTES: PERCEBENDO O 

MEIO AMBIENTE BRINCANDO 

ALUNO: BRUNNO FREIRE DANTAS DE OLIVEIRA (5859105452) 

ORIENTADOR: ROSANGELA GONDIM D OLIVEIRA ARAUJO (10629343420) 

CO-AUTOR: UIRANDE OLIVEIRA COSTA (5255711403) 

CO-AUTOR: JOSE EURICO DE CARVALHO (82886075434) 

CO-AUTOR: MONALISA RODRIGUES O DA SILVA (0) 

 
CÓDIGO: SB1582 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DO SONO, COGNITIVAS E FUNCIONAIS NO 

ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ATRAVÉS DA CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE 

FUNCIONALIDADE, INCAPACIDADE E SAÚDE (CIF) 

ALUNO: CAROLINE ASSUNCAO RODRIGUES (5804489402) 

ORIENTADOR: TANIA FERNANDES CAMPOS (60336641400) 

CO-AUTOR: DEBORA CARVALHO DE OLIVEIRA (1253127417) 

 
CÓDIGO: SB1584 

TÍTULO: AVALIAÇÃO IN VITRO DO EFEITO DO BENZONIDAZOL NA MARCAÇÃO DE 

ELEMENTOS SANGUÍNEOS COM PERTECNETATO DE SÓDIO (NA99MTCO4). 

ALUNO: RAPHAELLA CAVALCANTE ALVES (4838826400) 

ORIENTADOR: CECILIA MARIA DE CARVALHO XAVIER HOLANDA (20017065453) 

CO-AUTOR: MAURICIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR (5986131452) 

 
CÓDIGO: SB1585 

TÍTULO: MORFODIAGNOSE DE AMOSTRAS DE ALECRIM (ROSMARINUS OFFICINALIS), 

ALFAVACA (OCIMUM GRATISSIMUM), BOLDO (PEUMUS BOLDUS) E ERVA-CIDREIRA 

(LIPPIA ALBA) UTILIZADAS COMO MEDICAMENTO NA CIDADE DE NATAL 

ALUNO: JULIANA FELIX DA SILVA (7134421406) 

ORIENTADOR: MATHEUS DE FREITAS FERNANDES PEDROSA (96728647449) 

CO-AUTOR: MARCELO GOMES DA SILVA (91413184472) 

CO-AUTOR: IZABEL MARIA TOMAZ (7445126465) 

CO-AUTOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468) 
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CÓDIGO: SB1588 

TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DE UMA PROTEÍNA HIPOTÉTICA CONSERVADA EM 

PROTEÔMICA DIFERENCIAL DE CHROMOBACTERIUM VIOLACEUM APÓS TRATAMENTO 

COM PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. 

ALUNO: DANIEL CHAVES DE LIMA (6756927418) 

ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468) 

CO-AUTOR: FABIO TEIXEIRA DUARTE (3063680486) 

CO-AUTOR: ADRIANA FERREIRA UCHOA (58024867320) 

CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (297997750) 

 
CÓDIGO: SB1589 

TÍTULO: PROTEÔMICA DIFERENCIAL: EFEITO DA SINVASTATINA NA ESTABILIDADE 

GÊNICA DE OSTEOBLASTOS HUMANOS. 

ALUNO: HUDSON LENORMANDO DE OLIVEIRA BEZERRA (5088308426) 

ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468) 

CO-AUTOR: VIVIANE KATIELLY SILVA MEDEIROS (1056745401) 

 
CÓDIGO: SB1598 

TÍTULO: ANALISE DO RITMO CIRCADIANO DE ATIVIDADE MOTORA DE CALLITHRIX 

JACCHUS EM T21 

ALUNO: JULIANO JOSE DA SILVA (6840253457) 

ORIENTADOR: JOHN FONTENELE ARAUJO (22800662387) 

CO-AUTOR: RAYANNA CATARINA REGO DA COSTA (1186229438) 

CO-AUTOR: LAIS IZABEL MAIA MELO (7244995474) 

CO-AUTOR: ANDRE LUIZ BARBOSA MENDES (1883239451) 

 
CÓDIGO: SB1599 

TÍTULO: AVALIAÇÃO ELETROFORÉTICA DE HEMOGLOBINAS ANORMAIS EM CRIANÇAS 

PROVENIENTES DA TRIAGEM NEONATAL 

ALUNO: GLAUCIA LAURYANE SILVA DANTAS (5369598460) 

ORIENTADOR: TEREZA MARIA DANTAS DE MEDEIROS (15591360491) 

CO-AUTOR: SUERDA FERNANDES DA CUNHA (56726309449) 

CO-AUTOR: CÉLIA MARIA DE ARAÚJO SOUZA (50333119487) 

CO-AUTOR: ÉDVIS SANTOS SOARES SERAFIM (20211740420) 

 
CÓDIGO: SB1601 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA NEUROTRANSMISSÃO CANABINÓIDE NA 

MEMÓRIA AVERSIVA E NO MEDO INATO DE RATOS 

ALUNO: HERMANY MUNGUBA VIEIRA (7434865440) 

ORIENTADOR: REGINA HELENA DA SILVA (18747270829) 

CO-AUTOR: THIEZA GRAZIELLA ARAUJO DA SILVA GOES DE MELO (1379199484) 

CO-AUTOR: MARLA TACIANA DE MORAIS BARBOSA (5797767430) 
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CÓDIGO: SB1610 

TÍTULO: PREVALÊNCIA DE TALASSEMIA ALFA EM INDIVÍDUOS COM MICROCITOSE E 

HIPOCROMIA 

ALUNO: MARIA DAS VITORIAS BARBOSA (6564540400) 

ORIENTADOR: TEREZA MARIA DANTAS DE MEDEIROS (15591360491) 

CO-AUTOR: CHRISTIANE MEDEIROS BEZERRA (4631431407) 

CO-AUTOR: MARIA DE FÁTIMA SONATI (7530038800) 

CO-AUTOR: ROSELY DE VASCONCELLOS MEISSNER (41434560015) 

 
CÓDIGO: SB1611 

TÍTULO: ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO E AVALIAÇÃO DA CONCORDÂNCIA DIAGNÓSTICA 

ENTRE O CLÍNICO E O HISTOPATOLÓGICO DE LESÕES OROFACIAIS. 

ALUNO: CLARISSA FAVERO DEMEDA (6498023490) 

ORIENTADOR: LEAO PEREIRA PINTO (1608789420) 

CO-AUTOR: ANA CLARA AZEVEDO DE OLIVEIRA (6161141418) 

CO-AUTOR: DEBORAH PITTA PARAISO IGLESIAS (3789272485) 

 
CÓDIGO: SB1612 

TÍTULO: ANÁLISE IN SILICO DE CDNA ENVOLVIDO NA FLORAÇÃO EM CANA-DE-

AÇÚCAR SOUZA, V. D. S.; SILVA, F; SCORTECCI, K.C. LBMG, DEPTO DE BIOLOGIA 

CELULAR E GENÉTICA, UFRN. VDSSOUZA@HOTMAIL.COM;KACSCORT@YAHOO.COM 

ALUNO: VALESKA DALIANE SOUTO DE SOUZA (1360616489) 

ORIENTADOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825) 

 
CÓDIGO: SB1613 

TÍTULO: PERFIL CLÍNICO-LABORATORIAL DOS PACIENTES COM ARTRITE 

REUMATÓIDE ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE REUMATOLOGIA DO HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES - UFRN. 

ALUNO: JOAO PHILLIPE MELO DE OLIVEIRA LIMA (6161981408) 

ORIENTADOR: ELAINE LIRA MEDEIROS BEZERRA (50339060468) 

CO-AUTOR: CARLOS BRUNO FERNANDES LIMA (1211155420) 

CO-AUTOR: DIEGO FERREIRA BENEVOLO XAVIER (5889406400) 

CO-AUTOR: RAILSON ANDRIELLE SILVA BRANDAO (1258226421) 

 
CÓDIGO: SB1614 

TÍTULO: AEDES AEGYPTI: MONITORAMENTO E DISTRIBUIÇÃO SAZONAL NO CAMPUS 

UNIVERSITÁRIO (UFRN), NATAL. 

ALUNO: VANESSA DA ESCÓSSIA PEGADO SILVA (1123396469) 

ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA FREIRE DE MELO XIMENES (20007256434) 
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CÓDIGO: SB1615 

TÍTULO: EPIDEMIOLOGIA DAS INTERNAÇÕES OCORRIDAS EM 2005 NO HOSPITAL JOÃO 

MACHADO - HJM. 

ALUNO: RODRIGO TIBURCIO BRUNO FROTA (96414278300) 

ORIENTADOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAUJO FERREIRA (83806059420) 

CO-AUTOR: CARLO VICTOR AZEVEDO VARELA (4620865427) 

CO-AUTOR: ANGELO JOSE PIMENTEL DE AZEVEDO (5310782486) 

CO-AUTOR: RODRIGO DE LIMA BANDEIRA (5209972470) 

 
CÓDIGO: SB1616 

TÍTULO: INFLUÊNCIA DO EXTRATO DE ARTEMISIA VULGARIS NA SUSCEPTIBILIDADE 

DA CEPA Y DE TRYPANOSOMA CRUZI E NOS PARÂMETROS LABORATORIAIS DE 

CAMUNDONGOS CHAGÁSICOS 

ALUNO: NATALIA ALVES LIMA (1037494385) 

ORIENTADOR: CECILIA MARIA DE CARVALHO XAVIER HOLANDA (20017065453) 

CO-AUTOR: DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA (5254068400) 

 
CÓDIGO: SB1617 

TÍTULO: SENTIDOS IMAGÉTICOS DO ESPAÇO E DO TEMPO NA DANÇA 

CONTEMPORÂNEA BRASILEIRA 

ALUNO: ANA APARECIDA TAVARES DA SILVEIRA (80672841487) 

ORIENTADOR: LARISSA KELLY DE OLIVEIRA MARQUES TIBURCIO (59778172404) 

 
CÓDIGO: SB1618 

TÍTULO: ANÁLISE DA GENOTOXIDADE ASSOCIADA A QUEIMA DA CASTANHA DE CAJU 

UTILIZANDO O BIOENSAIO DE MICRONÚCLEO EM TÉTRADES DE TRADESCANTIA 

PALLIDA. 

ALUNO: MARCOS FELIPE DE OLIVEIRA GALVAO (5860397402) 

ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468) 

CO-AUTOR: THIAGO DE MELO CABRAL (3712886497) 

CO-AUTOR: PAULO HILÁRIO NASCIMENTO SALDIVA (646826840) 

 
CÓDIGO: SB1619 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO E OTIMIZAÇÃO DE PARÂMETROS DE EXTRAÇÃO 

ATRAVÉS DO PLANEJAMENTO FATORIAL PARA COMPRIMIDOS DE CARBONATO DE 

CÁLCIO 

ALUNO: ITALO POLACO FERNANDES NEVES (5693702480) 

ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO (62001728468) 

CO-AUTOR: ANA PRISCILLA MARINHO CATUNDA (5726541464) 

 
CÓDIGO: SB1620 

TÍTULO: INFLUÊNCIA DO TEMPO DE PRATELEIRA SOBRE OS NÍVEIS DE RETINOL EM 

OVOS DE GALINHA 

ALUNO: NATHALIA KAROLINE DE MEDEIROS SOARES (1396058435) 

ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (18095640425) 

CO-AUTOR: VIDEANNY VIDENOV ALVES DOS SANTOS (982749457) 

CO-AUTOR: JEANE FRANCO PIRES (6133133481) 
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CÓDIGO: SB1623 

TÍTULO: PERFIL DO CONSUMIDOR E ESTABILIDADE ANTIOXIDANTE DOS PRINCIPAIS 

CONDIMENTOS CONSUMIDOS NA CIDADE DO NATAL/RN 

ALUNO: JOANNA DE ANGELIS DA COSTA BARROS (4711576436) 

ORIENTADOR: ANA VLADIA BANDEIRA MOREIRA (47954183300) 

 
CÓDIGO: SB1625 

TÍTULO: RESULTADOS DAS RESSECÇÕES PANCREÁTICAS REALIZADAS NO HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES (HUOL) NO PERÍODO DE 1998 A 2008. 

ALUNO: RONNIE PETERSON DE MELO LIMA (4596916438) 

ORIENTADOR: ENIO CAMPOS AMICO (67108245434) 

CO-AUTOR: HANDERSON SERGIO DE ARAUJO (4623701433) 

CO-AUTOR: JOAO BATISTA COSME DE SOUZA JUNIOR (5280369470) 

CO-AUTOR: ANGELO JOSE PIMENTEL DE AZEVEDO (5310782486) 

 
CÓDIGO: SB1626 

TÍTULO: O IMPACTO DO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL NA VIDA DE CUIDADORES 

FAMILIARES 

ALUNO: VANESSA PATRICIA SOARES DE SOUSA (5632230490) 

ORIENTADOR: FABRICIA AZEVEDO DA COSTA (847101444) 

CO-AUTOR: FRANCISCO ASSIS VIEIRA LIMA JUNIOR (4644679429) 

CO-AUTOR: LORENNA MARQUES DE MELO SANTIAGO (1450916430) 

CO-AUTOR: ANGELICA VIEIRA CAVALCANTI (6940427490) 

 
CÓDIGO: SB1627 

TÍTULO: FLORA DO LITORAL ORIENTAL DO RIO GRANDE DO NORTE: IPOMOEA L. 

(CONVOLVULACEAE) 

ALUNO: ANTONIELA MORAIS MARINHO (7582523407) 

ORIENTADOR: MARIA IRACEMA BEZERRA LOIOLA (25664530391) 

 
CÓDIGO: SB1631 

TÍTULO: EFEITOS FARMACOLÓGICOS DO EXTRATO OBTIDO DA PLANTA PEUMUS 

BOLDUS MOLINA 

ALUNO: JOEDYSON EMMANUEL DE MACEDO MAGALHAES (7679226466) 

ORIENTADOR: EDDA LISBOA LEITE (6341462468) 

CO-AUTOR: MARILIA DA SILVA NASCIMENTO (5147075429) 

CO-AUTOR: MARIA EMILIA BARRETO BEZERRA (1036616460) 

CO-AUTOR: ADRIANE TRINDADE MEDEIROS LIMA (3642172431) 

 
CÓDIGO: SB1632 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA ANALÍTICA PARA CONTROLE DE 

QUALIDADE DE EXTRATOS DE SCHINUS TEREBINTHIFOLIUS RADDI 

ALUNO: ARION GLEIDSON NUNES DE MELO (5023143465) 

ORIENTADOR: TULIO FLAVIO ACCIOLY DE LIMA E MOURA (13138863434) 

CO-AUTOR: MELINA GADELHA CARVALHO (5539648447) 

CO-AUTOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO (62001728468) 
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CÓDIGO: SB1635 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DOS EFEITOS NOCIVOS DO INFUSO DAS FOLHAS DA BAUHINIA 

MONANDRA EM RATAS PRENHES 

ALUNO: CAIO CESAR MENDES (6855005438) 

ORIENTADOR: ALINE SCHWARZ (3065039648) 

CO-AUTOR: CIRO MENDES FREIRE MARINHO (6088412429) 

CO-AUTOR: VALDERES FIRMINO MOREIRA JUNIOR (3480284400) 

 
CÓDIGO: SB1637 

TÍTULO: IMOBILIZAÇÃO DA ENZIMA N-ACETILGLUCOSAMINIDASE EXTRAÍDA DO 

CRUSTÁCEO ARTEMIA FRANCISCANA EM DACRON FERROMAGNÉTICO 

ALUNO: KALINNE CRIS SILVA DE ASEVEDO (1145646476) 

ORIENTADOR: LUIZ ROBERTO DIZ DE ABREU (27785858500) 

CO-AUTOR: PABLO DE CASTRO SANTOS (1002547482) 

CO-AUTOR: NERIVALDO CRISOSTOMO PEREIRA (5382158444) 

CO-AUTOR: LUCIANA DUARTE MARTINS DA MATTA (91032350415) 

 
CÓDIGO: SB1642 

TÍTULO: DIVERSIDADE DO GÊNERO MARASMIUS (MARASMIACEAE, BASIDIOMYCOTA) 

EM ÁREAS DE MATA ATLÂNTICA E CAATINGA NO RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL 

ALUNO: JADSON JOSE SOUZA DE OLIVEIRA (1134058470) 

ORIENTADOR: IURI GOULART BASEIA (67421199420) 

 
CÓDIGO: SB1647 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE POLÍMERO DE XILANA OBTIDO A 

PARTIR DE SABUGO DE MILHO 

ALUNO: HENRIQUE RODRIGUES MARCELINO (7326908460) 

ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400) 

CO-AUTOR: MONIQUE CHRISTINE SALGADO GOMES (7244427409) 

CO-AUTOR: ACARILIA EDUARDO DA SILVA (4412387429) 

CO-AUTOR: TOSHIYUKI NAGASHIMA JUNIOR (2705187464) 

 
CÓDIGO: SB1648 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO ANATÔMICA DO NEEM (AZADIRACHTA INDICA A. JUSS), 

UMA PROMISSORA MATRIZ PARA O BIODIESEL. 

ALUNO: GABRIELLE MACEDO PEREIRA (6379596470) 

ORIENTADOR: JULIANA ESPADA LICHISTON (26948390889) 

 
CÓDIGO: SB1650 

TÍTULO: AÇÃO DA VITAMINA D SOBRE A OSTEOCLASTOGÊNESE EM UM MODELO DE 

CULTURA DE CALVÁRIA 

ALUNO: FERNANDA GINANI ANTUNES (6965677414) 

ORIENTADOR: CARLOS AUGUSTO GALVAO BARBOZA (67269621420) 

CO-AUTOR: MARCEL CORTES BONIFACIO VARELA CAVALCANTI (0) 

CO-AUTOR: MARIA DE LOURDES FREITAS (30524474400) 

CO-AUTOR: NAIANNE KELLY CLEBIS (2441924990) 

 

 

 

 

35 de 81



CÓDIGO: SB1651 

TÍTULO: AÇÃO DE DIFERENTES DOSAGENS DE PTH NO PROCESSO DE 

REMODELAMENTO ÓSSEO EM CULTURAS DE CALVÁRIAS 

ALUNO: YAN ARAUJO LABANCA (7417222404) 

ORIENTADOR: CARLOS AUGUSTO GALVAO BARBOZA (67269621420) 

CO-AUTOR: FERNANDA GINANI ANTUNES (6965677414) 

CO-AUTOR: NAIANNE KELLY CLEBIS (2441924990) 

CO-AUTOR: RENATA SWANY SOARES NASCIMENTO (90460146491) 

 
CÓDIGO: SB1652 

TÍTULO: PURIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE LECTINAS DE OURIÇO-DO-MAR 

ALUNO: IBSON LUCAS DE LYRA (5635274471) 

ORIENTADOR: ELIZEU ANTUNES DOS SANTOS (41305655400) 

CO-AUTOR: THALES LIRA DE MEDEIROS (5835926430) 

CO-AUTOR: DAYSE CAROLINE SEVERIANO DA CUNHA (5599310426) 

 
CÓDIGO: SB1653 

TÍTULO: O QUE SABEMOS DAS REAÇÕES HANSÊNICAS? UM RETRATO 

EPIDEMIOLÓGICO DO RIO GRANDE DO NORTE 

ALUNO: JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO FILHO (6256009401) 

ORIENTADOR: SELMA MARIA BEZERRA JERONIMO (15603016434) 

CO-AUTOR: ALISON WAGNER AZEVEDO BARROSO (6214743476) 

CO-AUTOR: TAYSA MABELLY MARTINS FEITOSA (1313631400) 

CO-AUTOR: VINICIUS DOS SANTOS TINOCO (5245961407) 

 
CÓDIGO: SB1655 

TÍTULO: TAXONOMIA DE INSETOS BENTÔNICOS NO RIO PIRANHAS-AÇU – ÁREA DE 

AÇÃO PETROLÍFERA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

ALUNO: GUIDO DE GREGORIO GRIMALDI (907737480) 

ORIENTADOR: HERBERT TADEU DE ALMEIDA ANDRADE (24322253415) 

CO-AUTOR: BIANCA MAIRA DE PAIVA OTTONI (4986033425) 

CO-AUTOR: LEANDRO MOURA DE FREITAS (6151129431) 

 
CÓDIGO: SB1656 

TÍTULO: RELAÇÕES ENTRE COLÔNIAS VIZINHAS DE DINOPONERA QUADRICEPS: 

DISPOSIÇÃO DE SUAS ÁREAS DE USO E EXPLORAÇÃO PELAS OPERÁRIAS 

ALUNO: JENIFFER DA CAMARA MEDEIROS (5884811497) 

ORIENTADOR: ARRILTON ARAUJO DE SOUZA (31568769415) 

CO-AUTOR: DINA LILLIA OLIVEIRA DE AZEVEDO (91255155434) 

 
CÓDIGO: SB1658 

TÍTULO: A ÁGUA COMO TEMA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EM 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UMA EXPERIÊNCIA NO AÇUDE MARECHAL DUTRA 

(GARGALHEIRAS, ACARI - RN). 

ALUNO: ANDREIA VARELA DE MELO (5284977408) 

ORIENTADOR: MAGNOLIA FERNANDES FLORENCIO DE ARAUJO (51274957400) 
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CÓDIGO: SB1663 

TÍTULO: MOVIMENTOS SOCIAIS E PARTICIPAÇÃO 

ALUNO: JULIE IDALIA ARAUJO MACEDO (6814820447) 

ORIENTADOR: IRENE ALVES DE PAIVA (29898005491) 

 
CÓDIGO: SB1666 

TÍTULO: CONSUMO FAMILIAR DE PESCADO NA RESERVA DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL ESTADUAL PONTA DO TUBARÃO: UM INDICADOR DE SEGURANÇA 

ALIMENTAR? 

ALUNO: ROSA SA DE OLIVEIRA NETA (6836996440) 

ORIENTADOR: ANA EMILIA LEITE GUEDES (15576302400) 

 
CÓDIGO: SB1669 

TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE HEPARAM SULFATO NO CAMARÃO 

LITOPENAEUS VANNAMEI 

ALUNO: DAYSE SANTOS ARIMATEIA (5761011417) 

ORIENTADOR: FERNANDA WANDERLEY DE OLIVEIRA (45275831404) 

CO-AUTOR: ANA CECILIA DE MENEZES GALVAO (0) 

CO-AUTOR: LUCILLA RODRIGUES DE SOUZA (6009738407) 

CO-AUTOR: SUELY FERREIRA CHAVANTE (33615217420) 

 
CÓDIGO: SB1670 

TÍTULO: DISLIPIDEMIA PÓS-PRANDIAL COMO COMPONENTE DA SÍNDROME 

METABÓLICA 

ALUNO: ANA CLAUDINE PONTES (6819204400) 

ORIENTADOR: JOSIVAN GOMES DE LIMA (72116765404) 

CO-AUTOR: JONATAS BRITO DE ARAUJO FORMIGA (6923760461) 

 
CÓDIGO: SB1680 

TÍTULO: CARACTERÍSTICA DO LOCAL DE TRABALHO RELACIONADO AOS EMPECILHOS 

PARA O USO DE RESULTADOS DE PESQUISA NA PRÁTICA DOS ENFERMEIROS NAS 

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA CIDADE DE NATAL E MOSSORÓ/RN 

ALUNO: RAMON EVANGELISTA DOS ANJOS PAIVA (5454800430) 

ORIENTADOR: BERTHA CRUZ ENDERS (25444816415) 

 
CÓDIGO: SB1682 

TÍTULO: ESTABILIDADE EM PH 5,5 E 6,0 DA SOLUÇÃO ORAL DE PARACETAMOL 

ALUNO: GABRIEL AZEVEDO DE BRITO DAMASCENO (5191298497) 

ORIENTADOR: FERNANDA NERVO RAFFIN (60253991404) 

CO-AUTOR: ARION GLEIDSON NUNES DE MELO (5023143465) 

CO-AUTOR: FATIMA DUARTE FREIRE (3015849409) 
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CÓDIGO: SB1686 

TÍTULO: INFLUÊNCIA DA SINALIZAÇÃO QUÍMICA NA MODULAÇÃO DO 

COMPORTAMENTO REPRODUTIVO EM MACHOS DE FARFANTEPENAEUS SUBTILIS. 

ALUNO: FRANCISCA RENATA ROBERTA VICTOR DE PAIVA (4442927480) 

ORIENTADOR: HELDERES PEREGRINO ALVES DA SILVA (46662243434) 

CO-AUTOR: LEANDRO MOURA DE FREITAS (6151129431) 

 
CÓDIGO: SB1687 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO LIMNOLÓGICA DO RESERVATÓRIO CAMPO GRANDE 

LOCALIZADO NA BACIA DO POTENGI -RN 

ALUNO: CAROLINE GABRIELA BEZERRA DE MOURA (5335828498) 

ORIENTADOR: JOSE LUIZ DE ATTAYDE (3130326707) 

CO-AUTOR: JURANDIR RODRIGUES DE MENDONCA JR (5531097409) 

CO-AUTOR: JAMILA LORENA DE FREITAS PEREIRA (4990349458) 

CO-AUTOR: FABIANA OLIVEIRA DE ARAUJO (5271617483) 

 
CÓDIGO: SB1688 

TÍTULO: ESTUDO DA BIOLOGIA E ECOLOGIA DE QUIRONOMIDAE NO RIO PIRANHAS 

AÇU. 

ALUNO: LEANDRO MOURA DE FREITAS (6151129431) 

ORIENTADOR: HERBERT TADEU DE ALMEIDA ANDRADE (24322253415) 

CO-AUTOR: GUIDO DE GREGORIO GRIMALDI (907737480) 

CO-AUTOR: BIANCA MAIRA DE PAIVA OTTONI (4986033425) 

CO-AUTOR: LUIZ PEREIRA DE BRITO (8607249487) 

 
CÓDIGO: SB1695 

TÍTULO: DETERMINAÇÃO DA PREVALÊNCIA DE NHP EM FAZENDAS DO RN E A 

INFLUÊNCIA DE FATORES ABIÓTICOS. 

ALUNO: KELIANE GOMES RIBEIRO (5858873499) 

ORIENTADOR: REGINA DE FATIMA DOS SANTOS BRAZ (567556867) 

 
CÓDIGO: SB1698 

TÍTULO: "ANÁLISE LABORATORIAL DO TEOR DE GORDURA FECAL EM CRIANÇAS 

DESNUTRIDAS ." 

ALUNO: JULIA DE SOUZA CAMARA VICTOR (5372818433) 

ORIENTADOR: EDNA MARQUES DE ARAUJO SILVA (9634967434) 

 
CÓDIGO: SB1701 

TÍTULO: DETERMINANTES DA HANSENÍASE EM ÁREA HIPERENDÊMICA DO MUNICÍPIO 

DE MOSSORÓ-RN: ANÁLISE A PARTIR DA BUSCA ATIVA DE CASOS. 

ALUNO: MARIA LUISA DO NASCIMENTO MOURA (4522991444) 

ORIENTADOR: SELMA MARIA BEZERRA JERONIMO (15603016434) 

CO-AUTOR: GABRIEL ANGELO DE ARAUJO SAMPAIO (5557458484) 

CO-AUTOR: ELIANA LUCIA TOMAZ DO NASCIMENTO (20167415468) 

CO-AUTOR: PRISCILLA FIGUEIREDO CAMPOS DA NOBREGA (1276002483) 
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CÓDIGO: SB1704 

TÍTULO: INATIVAÇÃO DA AMÍGDALA PREJUDICA APRENDIZAGEM DE RESPOSTA DE 

MEDO (MAS NÃO INATO) EM RATOS 

ALUNO: THIEZA GRAZIELLA MELO (1379199484) 

ORIENTADOR: REGINA HELENA DA SILVA (18747270829) 

CO-AUTOR: ALESSANDRA MUSSI RIBEIRO (26403824899) 

CO-AUTOR: FLAVIO FREITAS BARBOSA (1202150470) 

CO-AUTOR: HERMANY MUNGUBA VIEIRA (7434865440) 

 
CÓDIGO: SB1707 

TÍTULO: REGISTROS DE LATERALLUS VIRIDIS E ORTALIS GUTTATA EM FRAGMENTOS 

DE MATA ATLÂNTICA NA GRANDE NATAL E REGIÕES PRÓXIMAS. 

ALUNO: HUDSON ALEXANDRE ARAUJO PERES (5303333418) 

ORIENTADOR: MAURO PICHORIM (50373625987) 

 
CÓDIGO: SB1711 

TÍTULO: ESTUDO DE PRÉ-FORMULAÇÃO PARA A COMPRESSÃO DIRETA DA 

PIRAZINAMIDA 

ALUNO: JANAINA DA SILVA GOES (6520989401) 

ORIENTADOR: FERNANDA NERVO RAFFIN (60253991404) 

CO-AUTOR: FATIMA DUARTE FREIRE (3015849409) 

CO-AUTOR: POLYANNE NUNES DE MELO (6114333462) 

 
CÓDIGO: SB1712 

TÍTULO: POLISSACARÍDEOS SULFATADOS DA MACROALGA CODIUM ISTHMOCLADUM 

COM EFEITO ANTINOCICEPTIVO E ANTIINFLAMATÓRIO. 

ALUNO: SARA LIMA CORDEIRO (1168149428) 

ORIENTADOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA (76111830449) 

CO-AUTOR: LEANDRO SILVA COSTA (4647720446) 

CO-AUTOR: DIEGO DE ARAUJO SABRY (5234517411) 

CO-AUTOR: JAILMA ALMEIDA DE LIMA (5116158411) 

 
CÓDIGO: SB1713 

TÍTULO: CORRELAÇÃO ENTRE COMPOSIÇÃO MONOSSACARÍDICA E ATIVIDADE 

ANTIOXIDANTE DE POLISSACARÍDEOS SULFATADOS DA ALGA VERDE CAULERPA 

CUPRESSOIDES 

ALUNO: DAYANNE LOPES GOMES (6504638462) 

ORIENTADOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA (76111830449) 

CO-AUTOR: LEANDRO SILVA COSTA (4647720446) 

CO-AUTOR: NEDNALDO DANTAS DOS SANTOS (2134003405) 

CO-AUTOR: MARIANA SANTANA SANTOS PEREIRA DA COSTA (1071918494) 
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CÓDIGO: SB1718 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DA PIRAZINAMIDA 

ALUNO: POLYANNE NUNES DE MELO (6114333462) 

ORIENTADOR: FERNANDA NERVO RAFFIN (60253991404) 

CO-AUTOR: FATIMA DUARTE FREIRE (3015849409) 

CO-AUTOR: JANAINA DA SILVA GOES (6520989401) 

 
CÓDIGO: SB1723 

TÍTULO: TRIAGEM FITOQUÍMICA E CROMATOGRAFIA EM CAMADA DELGADA 

APLICADA À IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES DAS ESPÉCIES VEGETAIS OCIMUM 

GRATISSIMUM L., ROSMARINUS OFFICINALIS L., LIPPIA ALBA E PEUMUS BOLDUS 

ALUNO: IZABEL MARIA TOMAZ (7445126465) 

ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468) 

 
CÓDIGO: SB1731 

TÍTULO: DIAGNÓSTICO SÓCIO ECONÔMICO E CULTURAL DO SEGMENTO PESQUEIRO 

DA RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ESTADUAL PONTA DO TUBARÃO, 

MACAU/RN 

ALUNO: FERNANDA BARROS SOARES (5204522409) 

ORIENTADOR: ANA EMILIA LEITE GUEDES (15576302400) 

CO-AUTOR: LARA CLARISSE DE LIMA SILVA (6732190466) 

CO-AUTOR: RUTY EULALIA DE MEDEIROS EUFRASIO (6513711479) 

CO-AUTOR: LAURA CAMILA PEREIRA LIBERALINO (3126289436) 

 
CÓDIGO: SB1732 

TÍTULO: ATENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM GERIATRIA: PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO 

EM MULHERES IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS 

ALUNO: ARIANE EMERENCIANO DA CAMARA (5659705421) 

ORIENTADOR: RICARDO OLIVEIRA GUERRA (39643069400) 

CO-AUTOR: CRISTIANO DOS SANTOS GOMES (6041944475) 

CO-AUTOR: LIANE DE BRITO MACEDO (7378632422) 

CO-AUTOR: LORENNA MARQUES DE MELO SANTIAGO (1450916430) 

 
CÓDIGO: SB1733 

TÍTULO: CARACTERÍSTICA DO LOCAL DE TRABALHO RELACIONADA AOS EMPECILHOS 

PARA O USO DE RESULTADOS DE PESQUISA NA PRÁTICA DOS ENFERMEIROS DAS 

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 

ALUNO: JULIANA MEDEIROS BATISTA (5281668404) 

ORIENTADOR: BERTHA CRUZ ENDERS (25444816415) 

 
CÓDIGO: SB1734 

TÍTULO: A INCLUSÃO DO DEFICIENTE FÍSICO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

ALUNO: KEYBY GLECIO ARAUJO DOS SANTOS (5991795460) 

ORIENTADOR: EDMILSON PINTO ALBUQUERQUE (18822665449) 

CO-AUTOR: VICTOR OLIVEIRA ALBUQUERQUE DOS SANTOS (6188815495) 
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CÓDIGO: SB1736 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS DA QUALIDADE DE FORMAS FARMACÊUTICAS 

SEMI-SÓLIDAS DE PRODUTOS MANIPULADOS NA CIDADE DE NATAL-RN 

ALUNO: ANA PRISCILLA MARINHO CATUNDA (5726541464) 

ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO (62001728468) 

CO-AUTOR: ITALO POLACO FERNANDES NEVES (5693702480) 

 
CÓDIGO: SB1739 

TÍTULO: BEIJA-FLORES VISITANTES DE HOHENBERGIA RIDLEYI (BROMELIACEAE) NO 

PARQUE ESTADUAL DUNAS DE NATAL, RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL 

ALUNO: LUCIANA HELENA SILVA ROCHA (4744334474) 

ORIENTADOR: MAURO PICHORIM (50373625987) 

CO-AUTOR: FABIOLA PATRICIA DA SILVA RUFINO (6615358433) 

CO-AUTOR: HUDSON ALEXANDRE ARAUJO PERES (5303333418) 

CO-AUTOR: LIVIA MARIA DA COSTA DANTAS (6422719418) 

 
CÓDIGO: SB1742 

TÍTULO: PERFIL IMUNOMOLECULAR DAS LEUCEMIAS AGUDAS: UMA ABORDAGEM 

BASEADA NAS ANÁLISES POR CITOMETRIA DE FLUXO 

ALUNO: KARLO ANGELO CORDEIRO (93854323387) 

ORIENTADOR: GERALDO BARROSO CAVALCANTI JUNIOR (10861203453) 

CO-AUTOR: DIOGO CAVALCANTE JACOME (3796455484) 

CO-AUTOR: LAIRTON AUGUSTO LOPES DE MENDONCA (4810588424) 

CO-AUTOR: RANIERI FERNANDES DA SILVA (89818016491) 

 
CÓDIGO: SB1744 

TÍTULO: COMPORTAMENTO DE CUIDADO À PROLE EM CALLITHRIX JACCHUS: 

INFLUÊNCIA SENSORIAL 

ALUNO: ANA KAROLINA DOS SANTOS (950036498) 

ORIENTADOR: MARIA TERESA DA SILVA MOTA (37847538415) 

CO-AUTOR: MARICELE NASCIMENTO BARBOSA (2825628425) 

 
CÓDIGO: SB1746 

TÍTULO: A PESQUISA EM QUALIDADE DE ÁGUA E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM 

AÇUDE DO RN. 

ALUNO: MARIA NADYA DE ANDRADE SILVA (29685234817) 

ORIENTADOR: MAGNOLIA FERNANDES FLORENCIO DE ARAUJO (51274957400) 

CO-AUTOR: ALINE DE SOUZA AMORIM (1216673403) 

CO-AUTOR: LINEDLA DA SILVEIRA SILVA (854164448) 
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CÓDIGO: SB1747 

TÍTULO: RISCO SANITÁRIO EM PROPAGANDAS DE ALIMENTOS PARA PRATICANTE DE 

ATIVIDADE FÍSICA NA CIDADE DE NATAL-RN. 

ALUNO: FABIO RESENDE DE ARAUJO (6210505473) 

ORIENTADOR: MARIA CLEIDE RIBEIRO DANTAS DE CARVALHO (13908464404) 

CO-AUTOR: CLAUDIA MARGARETH DE QUELHAS FIDALGO (7350795440) 

CO-AUTOR: MARIA GIOVANA BINDER PAGNONCELLI (2714319971) 

CO-AUTOR: MICHELLE CRISTINE MEDEIROS DA SILVA (5124604425) 

 
CÓDIGO: SB1750 

TÍTULO: SERTÃO BONITO: UMA OPÇAO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E TURISMO 

SUSTENTÁVEL NO SERTÃO NORDESTINO 

ALUNO: ERALDO MORAIS DE ALMEIDA (78514541404) 

ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO COSTA MARTIM (11419903187) 

 
CÓDIGO: SB1751 

TÍTULO: QUALIDADE DO SONO E CRONOTIPO DOS ESTUDANTES DE MEDICINA: 

ESTUDO TRANSVERSAL 

ALUNO: ADISON MITRE ALVES DE LIMA (6788894493) 

ORIENTADOR: JOHN FONTENELE ARAUJO (22800662387) 

CO-AUTOR: RENATA DAVIN GOMES PARENTE (6112485494) 

CO-AUTOR: HOSANA APARECIDA DA COSTA SILVEIRA (4646587483) 

CO-AUTOR: GABRIELA CARMINHOLA GOMES VARELA (6319644443) 

 
CÓDIGO: SB1754 

TÍTULO: PERFIS DE COMPORTAMENTO E DA ATIVIDADE MOTORA DO MOCÓ 

(KERODON RUPESTRIS) SOB DIFERENTES INTENSIDADES LUMINOSAS. 

ALUNO: HENRIQUE JAMES (1174346477) 

ORIENTADOR: ALEXANDRE AUGUSTO DE LARA MENEZES (10845054449) 

 
CÓDIGO: SB1757 

TÍTULO: EPILEPSIA NA CRIANÇA: ESTUDO GENÉTICO EPIDEMIOLÓGICO 

ALUNO: DIANA TAISSA SAMPAIO MARINHO (4824147409) 

ORIENTADOR: AUREA NOGUEIRA DE MELO (7428219434) 

CO-AUTOR: ANA PAULA DE PAIVA SERRANO (5416197480) 

CO-AUTOR: KEILA RAISSA FERNANDES FILGUEIRA (5574160439) 

CO-AUTOR: SHEILA CELESTE LIMA DA SILVA (946316465) 

 
CÓDIGO: SB1758 

TÍTULO: CLUSTER DO CAMARAO : UM ESTUDO SOBRE SEUS BENEFICIOS 

ALUNO: ABDON SILVA RIBEIRO DA CUNHA (5859125488) 

ORIENTADOR: MARIANA BALDI (93238479768) 
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CÓDIGO: SB1768 

TÍTULO: METAGENOMA: DIVERSIDADE MICROBIANA NO SOLO DA GRUTA DA 

CARIDADE, SERRA DA CRUZ - RN. 

ALUNO: MARCELO AUGUSTO DE FREITAS KRAMER (4683212412) 

ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (297997750) 

 
CÓDIGO: SB1769 

TÍTULO: ATIVIDADE ANTIPROLIFERATIVA DE EXTRATO AQUOSO DE MARSDENIA 

MEGALANTHA 

ALUNO: RUTH MEDEIROS DE OLIVEIRA (5962362470) 

ORIENTADOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA (76111830449) 

CO-AUTOR: CRISTIANE FERNANDES DE ASSIS (3143301600) 

 
CÓDIGO: SB1770 

TÍTULO: HISTÓRIA DAS ARTES MARCIAIS. 

ALUNO: PEDRO RODRIGUES CALDAS FILHO (2731063416) 

ORIENTADOR: ALEXSANDRO JOBSON MACHADO DE SOUZA (2898354457) 

 
CÓDIGO: SB1773 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM SÍNDROME DOS 

OVÁRIOS POLICÍSTICOS 

ALUNO: SALICIANO ALVES DE LIMA (1361268476) 

ORIENTADOR: GEORGE DANTAS DE AZEVEDO (67381286491) 

 
CÓDIGO: SB1782 

TÍTULO: "EFEITOS DO MUSCIMOL NO APRENDIZADO E MEDO INATO EM RATOS" 

ALUNO: MARLA TACIANA DE MORAIS BARBOSA (5797767430) 

ORIENTADOR: REGINA HELENA DA SILVA (18747270829) 

CO-AUTOR: THIEZA GRAZIELLA ARAUJO DA SILVA GOES DE MELO (1379199484) 

CO-AUTOR: HERMANY MUNGUBA VIEIRA (7434865440) 

CO-AUTOR: FLAVIO FREITAS BARBOSA (1202150470) 

 
CÓDIGO: SB1788 

TÍTULO: INFLUÊNCIA DO TITÂNIO EM PÓ NA DIFERENCIAÇÃO IN VITRO DE CÉLULAS 

DA MEDULA ÓSSEA DE CAMUNDONGO 

ALUNO: TRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA (5039492480) 

ORIENTADOR: CARLOS AUGUSTO GALVAO BARBOZA (67269621420) 

CO-AUTOR: RANIERE FAGUNDES DE MELO SILVEIRA (5241130411) 

CO-AUTOR: LEONARDO CAPISTRANO FERREIRA (5474351429) 

CO-AUTOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (9621199468) 

 
CÓDIGO: SB1789 

TÍTULO: EPIDEMIOLOGIA DOS TRAUMATISMOS CRÂNIO-ENCEFÁLICOS EM VÍTIMAS 

ADMITIDAS NO PRONTO SOCORRO CLÓVIS SARINHO EM NATAL-RN. 

ALUNO: MIRNA CRISTINA DA SILVA FREITAS (6584134490) 

ORIENTADOR: GLAUCEA MACIEL DE FARIAS (2567415491) 
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CÓDIGO: SB1790 

TÍTULO: INFLUÊNCIA DA VITAMINA D NA ATIVIDADE OSTEOCLÁSTICA EM OSSOS 

LONGOS - ESTUDO IN VITRO 

ALUNO: MARCEL CORTES BONIFACIO VARELA CAVALCANTI (743387490) 

ORIENTADOR: CARLOS AUGUSTO GALVAO BARBOZA (67269621420) 

CO-AUTOR: FERNANDA GINANI ANTUNES (6965677414) 

CO-AUTOR: YAN ARAUJO LABANCA (7417222404) 

CO-AUTOR: RAIMUNDO FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR (1847881459) 

 
CÓDIGO: SB1794 

TÍTULO: PECULIARIDADES ESTRUTURAIS DE UM HEPARINÓIDE ISOLADO DO 

CAMARÃO CINZA L. VANNAMEI 

ALUNO: IURI PAIVA RODRIGUES BEZERRA (6949821484) 

ORIENTADOR: SUELY FERREIRA CHAVANTE (33615217420) 

CO-AUTOR: ADRIANA DA SILVA BRITO (5059628450) 

CO-AUTOR: FERNANDA WANDERLEY DE OLIVEIRA (45275831404) 

CO-AUTOR: MARCELO ANDRADE DE LIMA (4869395452) 

 
CÓDIGO: SB1799 

TÍTULO: ANÁLISES CARIOTÍPICAS EM UMA ESPÉCIE DE PEIXE DULCÍCOLA DA ÁFRICA - 

PSEUDOTROPHEUS ZEBRA 

ALUNO: LAYSE ARANHA MARINHO (6120740481) 

ORIENTADOR: WAGNER FRANCO MOLINA (56615043491) 

CO-AUTOR: PABLO ARIEL MARTINEZ (1619159490) 

CO-AUTOR: GIDEAO WAGNER WERNECK FELIX DA COSTA (3389191470) 

CO-AUTOR: RODRIGO XAVIER SOARES (1389619486) 

 
CÓDIGO: SB1801 

TÍTULO: PREVALÊNCIA DE INFECÇÃO GENITAL POR CHLAMYDIA TRACHOMATIS, SUA 

RELAÇÃO COM ALTERAÇÕES DA CÉRVICE UTERINA E FATORES DE RISCO ASSOCIADOS 

ALUNO: BRUNO TARDELLI DINIZ NUNES (6081514404) 

ORIENTADOR: JOSE VERISSIMO FERNANDES (9457135415) 

CO-AUTOR: ADRIANE TRINDADE MEDEIROS LIMA (3642172431) 

CO-AUTOR: ALLINE PIERRE DOS SANTOS MEDEIROS (1434820416) 

CO-AUTOR: JULIANA SOARES BERNARDINO (844671428) 

 
CÓDIGO: SB1806 

TÍTULO: PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO BÁSICO-CLÍNICA ATRAVÉS DA 

APRENDIZAGEM BASEADA NA CONSTRUÇÃO DE MAQUETES – EXPERIÊNCIA DO CURSO 

DE MEDICINA DA UFRN 

ALUNO: AMANDA BRILHANTE FREITAS (4800738482) 

ORIENTADOR: GEORGE DANTAS DE AZEVEDO (67381286491) 

CO-AUTOR: ROBERTA MARINHO DE FIGUEIREDO (6139589428) 

CO-AUTOR: NAIANNE KELLY CLEBIS (2441924990) 
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CÓDIGO: SB1808 

TÍTULO: EFICÁCIA DE DIFERENTES MÉTODOS NA DETECÇÃO DE STAPHYLOCOCCUS 

AUREUS RESISTENTE À METICILINA (MRSA). 

ALUNO: BIBIANA PRISCILA R C DE ARAUJO (6352534457) 

ORIENTADOR: MARIA CELESTE NUNES DE MELO (34195602300) 

CO-AUTOR: MYRIAN JULIA DE PAIVA DOURADO GUERRA (4966037441) 

CO-AUTOR: FRANCISCO CANINDE DE SOUSA JUNIOR (4925544470) 

CO-AUTOR: MARIA JOSE DE BRITTO COSTA FERNANDES (9459707491) 

 
CÓDIGO: SB1809 

TÍTULO: CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS DO ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO 

AOS IDOSOS ATRAVÉS DA SATISFAÇÃO PERCEBIDA 

ALUNO: LARISSA RAQUEL KLEMIG E SILVA (6136193400) 

ORIENTADOR: RICARDO OLIVEIRA GUERRA (39643069400) 

CO-AUTOR: LORENNA MARQUES DE MELO SANTIAGO (1450916430) 

CO-AUTOR: TALITA PASCALLE MACEDO DIOGENES (3212862432) 

CO-AUTOR: DEBORA LUCIANA DOS SANTOS BRANDAO (6544366498) 

 
CÓDIGO: SB1811 

TÍTULO: MÉTODO MÃE CANGURU: O PODER DO CONTATO. 

ALUNO: CAROLINE BESERRA DE LIMA (1353997421) 

ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO (446114472) 

CO-AUTOR: ERICKA CECILIA RESENDE DE SOUZA (6578375473) 

CO-AUTOR: CAMILA BESERRA DE LIMA (1353995488) 

 
CÓDIGO: SB1817 

TÍTULO: PADRÕES DE REFERÊNCIA PARA OS ESCORES QUE COMPÕEM A ESCALA DE 

PERCEPÇÃO POR PROFESSORES DO COMPORTAMENTO AGRESSIVO DE CRIANÇAS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL MENOR 

ALUNO: JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS (6171360414) 

ORIENTADOR: KENIO COSTA DE LIMA (50337157472) 

 
CÓDIGO: SB1828 

TÍTULO: TRIAGEM FARMACOLÓGICA EM ANIMAIS SUBMETIDOS A ESTUDO DE 

TOXICIDADE POR NAFTOQUINONA LEISHMANICIDA 

ALUNO: MAKSLANE MAX ARY TORRES DE LIMA COSTA NOBREGA SISENANDO 

(1415477400) 

ORIENTADOR: LOUISIANNY GUERRA DA ROCHA (44172010482) 

CO-AUTOR: WALICYRANISON PLINIO DA SILVA (6856687460) 

CO-AUTOR: RALINY OLIVEIRA SANTOS (6889601467) 
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CÓDIGO: SB1829 

TÍTULO: PREVALÊNCIA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS EM MANIPULADORES DE 

ALIMENTOS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE 

ALUNO: JULANE BRAGA DE AZEVEDO (4614958486) 

ORIENTADOR: MARIA CELESTE NUNES DE MELO (34195602300) 

CO-AUTOR: LUCIANA DE MEDEIROS OLIVEIRA (5486472404) 

CO-AUTOR: CLAUDIO BRUNO SILVA DE OLIVEIRA (6745139405) 

CO-AUTOR: KÁTIA MARIA BEZERRA DA SILVA (32280246449) 

 
CÓDIGO: SB1837 

TÍTULO: PREPARAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE ÓVULOS DE 

QUITOSANA CONTENDO METRONIDAZOL. 

ALUNO: LENILTON SILVA DA SILVEIRA JUNIOR (1295547406) 

ORIENTADOR: FERNANDA NERVO RAFFIN (60253991404) 

CO-AUTOR: EDIVÂNIA LOPES (1197939466) 

 
CÓDIGO: SB1838 

TÍTULO: REGISTRO DE BRANQUEAMENTO DE CORAIS NAS POÇAS DE MARÉS DA PRAIA 

DO FORTE, NATAL, RIO GRANDE DO NORTE,BRASIL 

ALUNO: NATALIA TAVARES DE PAULA (2084630380) 

ORIENTADOR: ROSANGELA GONDIM D OLIVEIRA ARAUJO (10629343420) 

 
CÓDIGO: SB1839 

TÍTULO: ATIVIDADE ANTICOAGULANTE DA FRAÇÃO TOTAL (FT) DE 

POLISSACARÍDEOS SULFATADOS OBTIDOS DA ALGA VERMELHA HYPNEA 

MUSCIFORMIS 

ALUNO: MONIQUE GABRIELA DAS CHAGAS FAUSTINO ALVES (1453999400) 

ORIENTADOR: EDDA LISBOA LEITE (6341462468) 

CO-AUTOR: JOEDYSON EMMANUEL DE MACEDO MAGALHAES (7679226466) 

CO-AUTOR: LISSANDRA SOUZA QUEIROZ (1209129450) 

CO-AUTOR: ALLISSON JHONATAN GOMES CASTRO (6100071495) 

 
CÓDIGO: SB1844 

TÍTULO: CANDIDEMIA EM RECÉM-NASCIDOS INTERNADOS EM UTIN - ESTUDO 

EPIDEMIOLÓGICO 

ALUNO: PATRICIA GOMES BARBOSA (5588064496) 

ORIENTADOR: ANA MIRYAM COSTA DE MEDEIROS (14068850453) 

CO-AUTOR: JOSE ENDRIGO TINOCO DE ARAUJO (4501309407) 

CO-AUTOR: DIANA FERREIRA GADELHA (6558730405) 

CO-AUTOR: RUBENS CARDOZO DE CASTRO JUNIOR (5253214461) 
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CÓDIGO: SB1845 

TÍTULO: REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE A INFLUÊNCIA DO SOBREPESO NA 

HIPERTENSÃO ARTERIAL INFANTIL 

ALUNO: MARCELA CHRISTINA PEREIRA FERNANDES (5460927480) 

ORIENTADOR: RAIMUNDO FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR (1847881459) 

CO-AUTOR: CARLA ANDREA PONTES STAUDINGER (6649981435) 

CO-AUTOR: ADRIELLY SUELEN FERREIRA DEMARTELAERE (5095771489) 

CO-AUTOR: HILKEA CARLA DE SOUZA MEDEIROS (2336272431) 

 
CÓDIGO: SB1851 

TÍTULO: DOSEAMENTO DE FLAVONÓIDES TOTAIS EM FOLHAS DE KALANCHOE 

BRASILIENSIS 

ALUNO: GRAZIENE LOPES DE SOUZA (6867666442) 

ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468) 

CO-AUTOR: LIVIA LOPES MATOS (1061601412) 

CO-AUTOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (49444115291) 

CO-AUTOR: ALMIR GONÇALVES WANDERLEY (44807775472) 

 
CÓDIGO: SB1855 

TÍTULO: MEDIDAS CORPORAIS DE FÊMEAS DA RAÇA SANTA INÊS DOS OITO AOS DEZ 

MESES DE IDADE OBSERVADAS EM GRANDES EXPOSIÇÕES DO RIO GRANDE DO NORTE 

ALUNO: STELA ANTAS URBANO (5828080490) 

ORIENTADOR: MAGDA MARIA GUILHERMINO (5195601836) 

CO-AUTOR: PAULO HENRIQUE COSTA TRIGUEIRO (5236221471) 

CO-AUTOR: ARIENNE GOMES DE MELO DANTAS (5003462409) 

CO-AUTOR: KAROLINE BATISTA DE PAIVA LOPES (3524623450) 

 
CÓDIGO: SB1857 

TÍTULO: CORRELAÇÕES ENTRE CIRCUNFERÊNCIA ESCROTAL E MEDIDAS CORPORAIS 

DE MACHOS DA RAÇA SANTA INÊS COM IDADE ENTRE SEIS E SETE MESES 

OBSERVADOS EM GRANDES EXPOSIÇÕES DO RIO GRANDE DO NORTE 

ALUNO: ALINE MOREIRA PORTELLA DE MELO (1221038400) 

ORIENTADOR: MAGDA MARIA GUILHERMINO (5195601836) 

CO-AUTOR: STELA ANTAS URBANO (5828080490) 

CO-AUTOR: ARIENNE GOMES DE MELO DANTAS (5003462409) 

CO-AUTOR: KAROLINE BATISTA DE PAIVA LOPES (3524623450) 

 
CÓDIGO: SB1858 

TÍTULO: ACIDENTES CAUSADOS POR ARANHAS, ABELHAS, LACRAIAS, MARIBONDOS E 

INSETOS, REGISTRADOS NO HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO, NATAL, RN, BRASIL 

ALUNO: EDINARA TARGINO DE MELO (1358913455) 

ORIENTADOR: MATHEUS DE FREITAS FERNANDES PEDROSA (96728647449) 

CO-AUTOR: YAMARA ARRUDA SILVA DE MENEZES (6746946436) 

CO-AUTOR: MARIA MARGARETH TEXEIRA GOMES (30119081415) 

CO-AUTOR: JOSÉ ROBERTO FREIRE OLIVEIRA (26145278404) 
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CÓDIGO: SB1871 

TÍTULO: ASPECTOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICO DOS ACIDENTES CAUSADOS PELO 

ESCORPIÃO TITYUS STIGMURUS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL 

ALUNO: JULIANA LUZ RODRIGUES (6896101490) 

ORIENTADOR: MATHEUS DE FREITAS FERNANDES PEDROSA (96728647449) 

CO-AUTOR: VIVIANE DO NASCIMENTO E SILVA (10372791743) 

CO-AUTOR: STELA CARLA MACEDO ALVES (5655127490) 

CO-AUTOR: WAUBER DOS SANTOS SILVA (6983601416) 

 
CÓDIGO: SB1873 

TÍTULO: ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS E CLÍNICOS DOS ACIDENTES OFÍDICOS NO 

ESTADO DO RIO GRANDE NORTE, BRASIL 

ALUNO: YAMARA ARRUDA SILVA DE MENEZES (6746946436) 

ORIENTADOR: MATHEUS DE FREITAS FERNANDES PEDROSA (96728647449) 

CO-AUTOR: EDINARA TARGINO DE MELO (1358913455) 

CO-AUTOR: VIVIANE DO NASCIMENTO E SILVA (10372791743) 

CO-AUTOR: JULIANA LUZ RODRIGUES (6896101490) 

 
CÓDIGO: SB1874 

TÍTULO: USO DE PROBIÓTICO E SIMBIÓTICO NO DIA DO ALOJAMENTO DE FRANGO DE 

CORTE: DESEMPENHO ZOOTÉCNICO 

ALUNO: GABRIELA MAFRA DANTAS (1404269495) 

ORIENTADOR: JORGE DOS SANTOS CAVALCANTI (40713636491) 

CO-AUTOR: EDUARDO CESAR DANTAS MUNIZ (6417805409) 

CO-AUTOR: FRANCISCO DAS CHAGAS ESTEVAM DA FONSECA (5902827353) 

 
CÓDIGO: SB1877 

TÍTULO: PERFIL ELETROFORÉTICO E MONITORIZAÇÃO DAS FUNÇÕES RENAL E 

HEPÁTICA DOS PACIENTES PORTADORES DE MIELOMA MÚLTIPLO: ESTUDOS 

PRELIMINARES. 

ALUNO: MARIA DAS GRACAS LOPES CAMARA (6563022405) 

ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS (70155780425) 

CO-AUTOR: IURI NICHOLL FREITAS DA SILVA PINTO (1430929448) 

 
CÓDIGO: SB1881 

TÍTULO: PERFIL DO TRABALHO PEDAGÓGICO RELACIONADO À ALIMENTAÇÃO E 

NUTRIÇÃO NA RDSEPT. 

ALUNO: LARA CLARISSE DE LIMA SILVA (6732190466) 

ORIENTADOR: ANA EMILIA LEITE GUEDES (15576302400) 

CO-AUTOR: RUTY EULALIA DE MEDEIROS EUFRASIO (6513711479) 

CO-AUTOR: FERNANDA BARROS SOARES (0) 

CO-AUTOR: VERA LUCIA XAVIER PINTO (64917746787) 
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CÓDIGO: SB1882 

TÍTULO: ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA CATINGUEIRA EM DIFERENTES 

PERÍODOS DE COLETA 

ALUNO: RAPHAELLE CAVALCANTE RIBEIRO (1071638459) 

ORIENTADOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (10633049468) 

CO-AUTOR: RAFAEL LEANDRO RAMOS DE OLIVEIRA (6826923440) 

CO-AUTOR: SANZIA MARIA PONTES DE MEDEIROS (43026389404) 

 
CÓDIGO: SB1888 

TÍTULO: ANÁLISE DA ACESSIBILIDADE DE ESPAÇOS DE LAZER PARA PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA FÍSICA NA CIDADE DO NATAL/RN 

ALUNO: DEBORA LUCIANA DOS SANTOS BRANDAO (6544366498) 

ORIENTADOR: FRANCISCO RICARDO LINS VIEIRA DE MELO (55435610400) 

CO-AUTOR: LARISSA RAQUEL KLEMIG E SILVA (6136193400) 

CO-AUTOR: LAISE CHAVES DE OLIVEIRA (6707791486) 

CO-AUTOR: RENATA NOBREGA DELGADO (6667779421) 

 
CÓDIGO: SB1890 

TÍTULO: AVALIAÇÃO HISTOPATOLÓGICA DO CAMARÃO MARINHO, LITOPENAEUS 

VANNAMEI (BOONE, 1931), CULTIVADO NA REGIÃO DA LAGOA DE GUARAÍRA (RN). 

ALUNO: EMANUELLY CRISTINA RODRIGUES PEIXOTO (6906005421) 

ORIENTADOR: PEDRO CARLOS CUNHA MARTINS (46125639304) 

CO-AUTOR: GRASIELE ARAUJO DA SILVA (1204423458) 

CO-AUTOR: NOELIA RODRIGUES DE ALMEIDA (5170236441) 

CO-AUTOR: MICHELLY REIS DE LIMA (6765010440) 

 
CÓDIGO: SB1894 

TÍTULO: ENUMERAÇÃO DE COLÔNIAS DE VIBRIO SPP NO CAMARÃO MARINHO 

LITOPENAEUS VANNAMEI (BOONE,1931) CULTIVADO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE, NO ANO DE 2006. 

ALUNO: WHDERIKA MONTEIRO GUIMARAES (4711794425) 

ORIENTADOR: PEDRO CARLOS CUNHA MARTINS (46125639304) 

CO-AUTOR: ANDRE DE OLIVEIRA BERNARDINO (1016357451) 

CO-AUTOR: GISELE ALVES COSTA (1176583409) 

 
CÓDIGO: SB1898 

TÍTULO: ANÁLISE BROMATOLÓGICA DAS DIFERENTES PARTES DA BANANEIRA 

ALUNO: BRUNA DE OLIVEIRA SANTOS (5208533421) 

ORIENTADOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (10633049468) 

CO-AUTOR: KACIA BEATRIZ DE SOUSA ARAUJO (5463703493) 

CO-AUTOR: DYEGO FELIPE DE LIMA LEITE (5279328413) 

CO-AUTOR: ALBERTO LUIZ FREIRE DE ANDRADE JUNIOR (6425724455) 
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CÓDIGO: SB1901 

TÍTULO: CONTAGEM DE VIBRIOS EM AMBIENTE DE CULTIVO DE CAMARÕES 

MARINHOS LITOPENAEUS VANNAMEI (BOONE, 1931), NO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE NO ANO DE 2006. 

ALUNO: GISELE ALVES COSTA (1176583409) 

ORIENTADOR: PEDRO CARLOS CUNHA MARTINS (46125639304) 

CO-AUTOR: LIELIO HERSON DE FREITAS CUNHA (5548930451) 

CO-AUTOR: SERGIO MARCUS CAMPIELO BARRETO RAMOS (6719586408) 

CO-AUTOR: WHDERIKA MONTEIRO GUIMARAES (4711794425) 

 
CÓDIGO: SB1913 

TÍTULO: CHAETOGNATHA E HIDROMEDUSAE DO PLÂNCTON SUPERFICIAL NOTURNO 

DO ARQUIPÉLAGO SÃO PEDRO E SÃO PAULO (ASPSP). 

ALUNO: FERNANDA HELENA BOSCO DE MIRANDA (6083459460) 

ORIENTADOR: GUILHERME FULGENCIO DE MEDEIROS (3935531400) 

CO-AUTOR: LORENA CANDICE DE ARAUJO ANDRADE (96233559120) 

CO-AUTOR: JESSICA ROBERTS FONSECA (34219610855) 

CO-AUTOR: NICOLE PONTES PESSOA E SOUZA (5542301436) 

 
CÓDIGO: SB1916 

TÍTULO: CONHECIMENTO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM SOBRE PROTOCOLO E 

CONDUTAS RECOMENDADAS FRENTE A ACIDENTES COM RISCO DE CONTAMINAÇÃO 

ALUNO: THAIS DE AMORIM SUASSUNA (3620644403) 

ORIENTADOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAUJO FERREIRA (83806059420) 

CO-AUTOR: HILKEA CARLA DE SOUZA MEDEIROS (2336272431) 

CO-AUTOR: DANIEL COSTA RODRIGUES FARIAS (1193338484) 

CO-AUTOR: UELIDA JORDAO FARIA (6442314405) 

 
CÓDIGO: SB1918 

TÍTULO: CONSTRUINDO O PLANO DE ATENÇÃO À SAÚDE DO PRÉ-ESCOLAR, INSERIDO 

NUMA CRECHE NA PERIFERIA DE NATAL/RN -VALIDANDO PROTOCOLOS 

ALUNO: ISABELLE PINHEIRO DE MACEDO (6501148413) 

ORIENTADOR: ROSALBA PESSOA DE SOUZA TIMOTEO (12355844453) 

CO-AUTOR: BHEATRIZ GONDIM LAMBERT MOREIRA (6878860407) 

CO-AUTOR: SABRINA VIANA ALMINTAS (5441485418) 

 
CÓDIGO: SB1927 

TÍTULO: ATELIÊ DO SORRISO: A UTILIZAÇÃO DO LÚDICO COMO PROPOSTA DE 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL 

ALUNO: RENATA SOUZA DE OLIVEIRA (6230844494) 

ORIENTADOR: IRIS DO CEU CLARA COSTA (14076152468) 

CO-AUTOR: GEORGIA COSTA DE ARAUJO SOUZA (5513550423) 

CO-AUTOR: ANA LUIZA DANTAS VILAR (7391784400) 

CO-AUTOR: ANA FLAVIA LOPES DINIZ DE ARAUJO (6476916475) 
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CÓDIGO: SB1928 

TÍTULO: SAUDE BUCAL DE IMIGRANTES PORTUGUESES: UMA ABORDAGEM 

PSICOSSOCIAL 

ALUNO: LUCYANA DA SILVA RAMALHO (6900579469) 

ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO COSTA FEITOSA ALVES (15590097487) 

CO-AUTOR: ALDENISIA ALVES DE ALBUQUERQUE BARBOSA (52397610434) 

 
CÓDIGO: SB1935 

TÍTULO: EFEITOS DO CELECOXIB NA MUCOSA ESOFAGOGASTRODUODENAL DE RATOS 

ALUNO: YARA KELLY RODRIGUES DE FREITAS (5130762479) 

ORIENTADOR: ALDO DA CUNHA MEDEIROS (7117701404) 

CO-AUTOR: ALMIRA GABRIELA DE ARAUJO DANTAS (5864630462) 

CO-AUTOR: ANA CLAUDINE PONTES (6819204400) 

CO-AUTOR: ANA LUIZA DE ALMEIDA CARDOSO (6352603440) 

 
CÓDIGO: SB1939 

TÍTULO: PREVALÊNCIA DE DISLIPIDEMIAS EM ADULTOS DA GRANDE NATAL 

ALUNO: VERONICA MEDEIROS DE AZEVEDO (6375639484) 

ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS (70155780425) 

CO-AUTOR: VALDJANE SALDANHA (753872471) 

CO-AUTOR: SAMARA FONTES DE LIMA GOMES (5002792413) 

CO-AUTOR: LUZIA LEIROS DE SENA FERNANDES (1203694431) 

 
CÓDIGO: SB1940 

TÍTULO: MONITORAMENTO DE CIANOBACTÉRIAS POTENCIALMENTE TÓXICAS NOS 

RESERVATÓRIOS DO RIO GRANDE DO NORTE 

ALUNO: ANA PAULA CARDOSO SILVA (6387086485) 

ORIENTADOR: MAGNOLIA FERNANDES FLORENCIO DE ARAUJO (51274957400) 

CO-AUTOR: PRYSCILA CYNARA SOARES VIEIRA (6074299412) 

CO-AUTOR: RUY ANDERSON ARAUJO DE LIMA (5815034495) 

CO-AUTOR: IVANEIDE ALVES SOARES DA COSTA (27471934468) 

 
CÓDIGO: SB1941 

TÍTULO: RELAÇÃO PROTEÍNA/CREATININA: CORRELAÇÃO ENTRE DOIS MÉTODOS 

ALUNO: KARLA VANESSA PIMENTA DE LIMA (5368133456) 

ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS (70155780425) 

CO-AUTOR: ALCEU FONSECA DE MIRANDA (1067259473) 

 
CÓDIGO: SB1943 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS EMERGÊNCIAS ONCOLÓGICAS NO ANO 

DE 2007 EM PACIENTES DO HOSPITAL DR. LUÍS ANTÔNIO E CONDUTAS REALIZADAS. 

ALUNO: DIANA LOPES FERREIRA (4753112489) 

ORIENTADOR: ISABEL CRISTINA PINHEIRO DE ALMEIDA (77845528404) 

CO-AUTOR: MICHELLE RAFAELLE ANDRADE GURGEL (1383343403) 

CO-AUTOR: HOSANA APARECIDA DA COSTA SILVEIRA (4646587483) 

CO-AUTOR: LIDIANE DE ARAUJO TORRES (1216645469) 
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CÓDIGO: SB1945 

TÍTULO: DIAGNÓSTICO FÍSICO E FUNCIONAL DOS ESPAÇOS ESCOLARES DA RESERVA 

DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ESTADUAL PONTA DO TUBARÃO - MACAU/RN - 

RELACIONADOS COM A ALIMENTAÇÃO 

ALUNO: RUTY EULALIA DE MEDEIROS EUFRASIO (6513711479) 

ORIENTADOR: ANA EMILIA LEITE GUEDES (15576302400) 

 
CÓDIGO: SB1954 

TÍTULO: VISÃO GLOBAL DO ADENOCARCINOMA PROSTÁTICO ATRAVÉS DE UMA 

REVISÃO SISTEMÁTICA. 

ALUNO: ALEXANDRE BARBOSA CAMARA DE SOUZA (6983212436) 

ORIENTADOR: RAIMUNDO FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR (1847881459) 

CO-AUTOR: VICTOR CARBONE BERNARDES DE OLIVEIRA (6328966474) 

CO-AUTOR: FABIO AIRES ARAUJO (6462495413) 

CO-AUTOR: HUGO GONCALO GUEDES (7391024430) 

 
CÓDIGO: SB1956 

TÍTULO: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES IDOSOS QUE RECEBEM 

ASSISTÊNCIA FISIOTERAPÊUTICA E SUA INTERAÇÃO COM A SATISFAÇÃO. 

ALUNO: CRISTIANO DOS SANTOS GOMES (6041944475) 

ORIENTADOR: RICARDO OLIVEIRA GUERRA (39643069400) 

CO-AUTOR: RENATA NOBREGA DELGADO (6667779421) 

CO-AUTOR: LAISE CHAVES DE OLIVEIRA (6707791486) 

CO-AUTOR: TALITA PASCALLE MACEDO DIOGENES (3212862432) 

 
CÓDIGO: SB1961 

TÍTULO: AVALIAÇÃO PRESUNTIVA DA SAÚDE DO CAMARÃO MARINHO LITOPENAEUS 

VANNAMEI (BOONE, 1931), EM UM CULTIVO LOCALIZADO NA REGIÃO DA LAGOA DE 

GUARAÍRA, MUNICÍPIO DE GEORGINO AVELINO (RN). 

ALUNO: NOELIA RODRIGUES DE ALMEIDA (5170236441) 

ORIENTADOR: PEDRO CARLOS CUNHA MARTINS (46125639304) 

CO-AUTOR: MAGNO HUDSON DA COSTA GOMES (7286062409) 

CO-AUTOR: TAMIRIS HENRIQUE FERREIRA (7495026499) 

CO-AUTOR: TIAGO PEREIRA (3778508610) 

 
CÓDIGO: SB1962 

TÍTULO: AVALIAÇÃO PRESUNTIVA DA SAÚDE DO CAMARÃO MARINHO LITOPENAEUS 

VANNAMEI (BOONE, 1931), CULTIVADA EM FAZENDAS ABASTECIDAS PELAS ÁGUAS DO 

RIO POTENGI (RN). 

ALUNO: GRASIELE ARAUJO DA SILVA (1204423458) 

ORIENTADOR: PEDRO CARLOS CUNHA MARTINS (46125639304) 

CO-AUTOR: EMANUELLY CRISTINA RODRIGUES PEIXOTO (6906005421) 

CO-AUTOR: THIERRY MARCELL DE OLIVEIRA SILVA (7595040400) 

CO-AUTOR: MICHELLY REIS DE LIMA (6765010440) 
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CÓDIGO: SB1966 

TÍTULO: ANÁLISE MORFOMÉTRICA EM ESPÉCIES E HÍBRIDOS DO COMPLEXO 

ANASTREPHA FRATERCULUS (DÍPTERA: TEPHRITIDAE) 

ALUNO: MARIANA LEITE DA SILVEIRA (2253284106) 

ORIENTADOR: JOAO MARIA GOMES ALENCAR DE SOUZA (15563570444) 

 
CÓDIGO: SB1968 

TÍTULO: AVALIAÇÃO HISTOPATOLÓGICA DO CAMARÃO MARINHO LITOPENAEUS 

VANNAMEI (BOONE, 1931) CULTIVADO NO ESTUÁRIO DO RIO POTENGI (RN). 

ALUNO: TAMIRIS HENRIQUE FERREIRA (7495026499) 

ORIENTADOR: PEDRO CARLOS CUNHA MARTINS (46125639304) 

CO-AUTOR: WHDERIKA MONTEIRO GUIMARAES (4711794425) 

CO-AUTOR: EMANUELLY CRISTINA RODRIGUES PEIXOTO (6906005421) 

CO-AUTOR: GRASIELE ARAUJO DA SILVA (1204423458) 

 
CÓDIGO: SB1969 

TÍTULO: QUANTIFICAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE COLÔNIAS DE VIBRIO SPP. EM 

FAZENDAS DE CRIAÇÃO DO CAMARÃO MARINHO LITOPENAEUS VANNAMEI (BOONE, 

1931) DA REGIÃO DO RIO POTENGI (RN). 

ALUNO: MARÃ•LIA GABRIELE DE MELO SOUZA (7931879406) 

ORIENTADOR: PEDRO CARLOS CUNHA MARTINS (46125639304) 

CO-AUTOR: TAMIRIS HENRIQUE FERREIRA (7495026499) 

CO-AUTOR: GISELE ALVES COSTA (1176583409) 

CO-AUTOR: WHDERIKA MONTEIRO GUIMARAES (4711794425) 

 
CÓDIGO: SB1972 

TÍTULO: O CONHECIMENTO A SERVIÇO DE UMA CONSCIÊNCIA CRÍTICA NO CONTROLE 

DA LEISHMANIOSE VISCERAL NAS COMUNIDADES COM MAIOR INCIDÊNCIA DA 

DOENÇA NA CIDADE DO NATAL-RN. 

ALUNO: RENATA ARACY BEZERRIL FERREIRA (1032610441) 

ORIENTADOR: LOUISIANNY GUERRA DA ROCHA (44172010482) 

CO-AUTOR: TEREZA RAQUEL SOUZA DE AQUINO (868890448) 

 
CÓDIGO: SB1973 

TÍTULO: CONTAGEM DE VÍBRIOS EM ÁGUAS DE CULTIVO DE CAMARÕES MARINHOS 

LITOPENAEUS VANNAMEI (BOONE, 1931), NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. 

ALUNO: MICHELLY REIS DE LIMA (6765010440) 

ORIENTADOR: PEDRO CARLOS CUNHA MARTINS (46125639304) 

CO-AUTOR: GRASIELE ARAUJO DA SILVA (1204423458) 

CO-AUTOR: NOELIA RODRIGUES DE ALMEIDA (5170236441) 

CO-AUTOR: TAMIRIS HENRIQUE FERREIRA (7495026499) 
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CÓDIGO: SB1974 

TÍTULO: COMPORTAMENTO REOLÓGICO DE MICROEMULSÕES CONTENDO 

ANFOTERICINA B DESTINADOS AO USO OFTALMOLÓGICO 

ALUNO: LAURA DA FONSECA FERREIRA (6710394409) 

ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400) 

CO-AUTOR: WALTECA LOUIS LIMA DA SILVEIRA (985041420) 

CO-AUTOR: BOLIVAR PONCIANO GOULART DE LIMA DAMASCENO (91616754187) 

CO-AUTOR: IVONETE BATISTA DE ARAUJO (5614082468) 

 
CÓDIGO: SB1977 

TÍTULO: ANÁLISE MORFOLÓGICA E BIOMÉTRICA DE FRUTOS E SEMENTES DE 

ZIZYPHUS JOAZEIRO MART. (JUAZEIRO) 

ALUNO: RENATA MARIA ALVES COUTINHO (5609300460) 

ORIENTADOR: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTANA (40230856772) 

CO-AUTOR: VITOR BRUNO RODRIGUES BARBOSA (6442922456) 

CO-AUTOR: ITANIA MARIA MEDEIROS DE ARAUJO (1404336435) 

 
CÓDIGO: SB1978 

TÍTULO: MÉTODOS PARA QUEBRA DE DORMÊNCIA DE SEMENTES DE ZIZYPHUS 

JOAZEIRO MART. (JUAZEIRO) 

ALUNO: VITOR BRUNO RODRIGUES BARBOSA (6442922456) 

ORIENTADOR: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTANA (40230856772) 

CO-AUTOR: KARLA CAVALCANTI BEZERRA (4379983471) 

CO-AUTOR: RENATA MARIA ALVES COUTINHO (5609300460) 

 
CÓDIGO: SB1982 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE NOVOS ADITIVOS EM UM MOTOR CICLO 

DIESEL 

ALUNO: RODOLFO TICIANO MARQUES NOGUEIRA (1164912488) 

ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (59545844434) 

CO-AUTOR: MANOEL REGINALDO FERNANDES (96868732449) 

CO-AUTOR: IGOR SILVA DE ARAUJO (6877933435) 

CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (5641284491) 

 
CÓDIGO: SB1983 

TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE DIAGRAMAS PSEUDO-TERNÁRIOS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS MICROEMULSIONADOS PARA VEICULAÇÃO DE 

FOTOPROTETORES INORGÂNICOS NANOPARTICULADOS 

ALUNO: SCHEYLA DANIELA VIEIRA DA SILVA SIQUEIRA (1419886495) 

ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400) 

CO-AUTOR: LUCIANA LOFFREDO SURMAN (26903412808) 

CO-AUTOR: LEONARDO MEDEIROS DE QUADROS BARBOSA (83750754420) 

CO-AUTOR: WALTECA LOUIS LIMA DA SILVEIRA (985041420) 
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CÓDIGO: SB1985 

TÍTULO: DINÂMICA DE FÓSFORO VIA DEPOSIÇÃO DE SERAPILHEIRA FOLIAR DE 

CAESALPINIA PYRAMIDALIS TULL. (CATINGUEIRA) NA CAATINGA DA ESTAÇÃO 

ECOLÓGICA DO SERIDÓ, SERRA NEGRA DO NORTE-RN. 

ALUNO: KARLA MENDONCA GONCALVES DE JESUS (5226282494) 

ORIENTADOR: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTANA (40230856772) 

CO-AUTOR: VITOR BRUNO RODRIGUES BARBOSA (6442922456) 

CO-AUTOR: ITANIA MARIA MEDEIROS DE ARAUJO (1404336435) 

 
CÓDIGO: SB1986 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO MACROSCÓPICA DE MICROEMULSÕES CONTENDO 

ANFOTERICINA B PARA USO OCULAR 

ALUNO: FERNANDA DO COUTO BRASIL (6929359408) 

ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400) 

CO-AUTOR: WALTECA LOUIS LIMA DA SILVEIRA (985041420) 

CO-AUTOR: MARIA CLARA DE ARAUJO SILVA (6820830467) 

CO-AUTOR: IVONETE BATISTA DE ARAUJO (5614082468) 

 
CÓDIGO: SB1988 

TÍTULO: APORTE DE NITROGÊNIO VIA DEPOSIÇÃO DE SERAPILHEIRA FOLIAR DE 

CAESALPINIA PYRAMIDALIS TULL. (CATINGUEIRA) NA CAATINGA DA ESTAÇÃO 

ECOLÓGICA DO SERIDÓ, SERRA NEGRA DO NORTE-RN. 

ALUNO: KARLA CAVALCANTI BEZERRA (4379983471) 

ORIENTADOR: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTANA (40230856772) 

CO-AUTOR: KARLA MENDONCA GONCALVES DE JESUS (5226282494) 

CO-AUTOR: RENATA MARIA ALVES COUTINHO (5609300460) 

 
CÓDIGO: SB1990 

TÍTULO: CONSULTA DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO E 

DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA: O ENSINO-APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DE 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

ALUNO: VANESSA GOMES DE OLIVEIRA (4563935441) 

ORIENTADOR: AKEMI IWATA MONTEIRO (8449740487) 

CO-AUTOR: RAUL AMARAL DE ARAUJO (5119764452) 

 
CÓDIGO: SB1993 

TÍTULO: DECOMPOSIÇÃO DA BIOMASSA FOLIAR DE CAESALPINIA PYRAMIDALIS TUL. 

(CATINGUEIRA) 

ALUNO: ITANIA MARIA MEDEIROS DE ARAUJO (1404336435) 

ORIENTADOR: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTANA (40230856772) 

CO-AUTOR: KARLA CAVALCANTI BEZERRA (4379983471) 

CO-AUTOR: KARLA MENDONCA GONCALVES DE JESUS (5226282494) 
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CÓDIGO: SB1994 

TÍTULO: OBTENÇÃO DO EXTRATO HIDROALCOÓLICO DE EUGENIA UNIFLORA L. PARA 

ESTUDO DA ATIVIDADE ANTIULCEROSA. 

ALUNO: CINTHIA RAQUEL DA COSTA PORTO (4962238442) 

ORIENTADOR: GERLANE COELHO BERNARDO GUERRA (37963953415) 

CO-AUTOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAUJO FERREIRA (83806059420) 

CO-AUTOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468) 

 
CÓDIGO: SB2000 

TÍTULO: MECANISMOS DE DEFESA E CARACTERIZAÇÃO ANATÔMICA DE CITRUS 

AURANTIFOLIA (CHRISTM.) SWINGLE – LIMÃO-GALEGO 

ALUNO: DAMIÃƒO VALDENOR DE OLIVEIRA (6663735403) 

ORIENTADOR: JULIANA ESPADA LICHISTON (26948390889) 

CO-AUTOR: TAFFAREL MELO TORRES (7566276484) 

CO-AUTOR: EMANUEL ARAUJO DE MACEDO SOUSA (1452942420) 

 
CÓDIGO: SB2002 

TÍTULO: PREDADORES NATURAIS (INSECTA: HEMIPERA) DE LARVAS DE AEDES 

AEGYPTI E AEDES ALBOPICTUS – ASPECTOS DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR. 

ALUNO: GLAUCIA DE OLIVEIRA FERNANDES (5318454437) 

ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA FREIRE DE MELO XIMENES (20007256434) 

CO-AUTOR: RODRIGO LIRA DA TRINDADE (1229231463) 

CO-AUTOR: VANESSA DA ESCÃ“SSIA PEGADO SILVA (1123396469) 

 
CÓDIGO: SB2004 

TÍTULO: FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: EDUCAR PARA O 

ENCONTRO COM O OUTRO 

ALUNO: RADAMES MACIEL VITOR MEDEIROS (6595714477) 

ORIENTADOR: EDMILSON PINTO ALBUQUERQUE (18822665449) 

 
CÓDIGO: SB2006 

TÍTULO: ESTRATÉGIAS DE DEFESA E RESERVAS ENERGÉTICAS DE JURUBEBA - 

SOLANUM PANICULATUM L. 

ALUNO: EMANUEL ARAUJO DE MACEDO SOUSA (1452942420) 

ORIENTADOR: JULIANA ESPADA LICHISTON (26948390889) 

CO-AUTOR: TAFFAREL MELO TORRES (7566276484) 

CO-AUTOR: EMELYNE MARILIA BARBOSA DE SOUSA (6520365467) 

 
CÓDIGO: SB2013 

TÍTULO: ANÁLISE DA BIODIVERSIDADE DA AVIFAUNA EM ÁREAS COM DIFERENTES 

NÍVEIS DE AÇÃO ANTRÓPICA NO CAMPUS CENTRAL DA UFRN 

ALUNO: LIVIA MARIA DA COSTA DANTAS (6422719418) 

ORIENTADOR: MAURO PICHORIM (50373625987) 

CO-AUTOR: HELAINE CRISTIANE SILVA (6880121403) 

CO-AUTOR: PEDRO DE FARIAS CAPISTRANO MACEDO (5123913432) 

CO-AUTOR: MAYARA QUEIROZ DE SOUZA SOUTO (7428694400) 
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CÓDIGO: SB2015 

TÍTULO: EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO DE ZINCO NO METABOLISMO ÓSSEO EM 

MODELOS ANIMAIS PÓS-MENOPAUSADOS 

ALUNO: ANNY ANGELICA DE SENA NORONHA (4490838450) 

ORIENTADOR: ADRIANA AUGUSTO DE REZENDE (5410395808) 

CO-AUTOR: FRANCISCO PAULO FREIRE NETO (978192478) 

CO-AUTOR: ALDO DA CUNHA MEDEIROS (7117701404) 

CO-AUTOR: ELAINE CRISTINA DA SILVA FERREIRA (0) 

 
CÓDIGO: SB2016 

TÍTULO: QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA SOB A ÓTICA DE PUÉRPERAS NO ALOJAMENTO 

CONJUNTO DE UMA MATERNIDADE ESCOLA EM NATAL/RN. 

ALUNO: MAYANA CAMILA BARBOSA GALVAO (4916170466) 

ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (13051598453) 

CO-AUTOR: RAYANNE AZEVEDO DE FARIAS (6896940409) 

CO-AUTOR: ALBA ISABELLE MENEZES RATIS (1180638476) 

CO-AUTOR: NAIRA BEATRIZ PINTO RAULINO (64698416) 

 
CÓDIGO: SB2029 

TÍTULO: POTENCIAL FARMACOLÓGICO DOS POLISSACARÍDEOS SULFATADOS DA 

ALGA LOBOPHORA VARIEGATA 

ALUNO: MARIA EMILIA BARRETO BEZERRA (1036616460) 

ORIENTADOR: EDDA LISBOA LEITE (6341462468) 

CO-AUTOR: LISSANDRA SOUZA QUEIROZ (1209129450) 

CO-AUTOR: ALMINO AFONSO DE OLIVEIRA PAIVA (1184824401) 

CO-AUTOR: ALLISSON JHONATAN GOMES CASTRO (6100071495) 

 
CÓDIGO: SB2030 

TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO IN SILICO E CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL DE GENES DE 

FUNGOS PARA CELULASES, QUITINASES E LECTINAS 

ALUNO: TIARA SOUSA CABRAL (5582173463) 

ORIENTADOR: PAULO SERGIO MARINHO LUCIO (49188178404) 

CO-AUTOR: EMANUELL DUARTE RIBEIRO (1412557496) 

 
CÓDIGO: SB2031 

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

FAIXA ETÁRIA, NO MUNICÍPIO DE LAJES/RN 

ALUNO: CRISTINA LIMA DE MACEDO (5356537488) 

ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DE SOUZA (32308698420) 
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CÓDIGO: SB2032 

TÍTULO: ANÁLISE IN SILICO DE ESTS HOMOLOGOS À TIORREDOXINA H1 DE 

NICOTIANA TABACUM L. (SOLANACEAE) EM BIBLIOTECAS OBTIDAS EM CONDIÇÕES DE 

ESTRESSES BIÓTICOS E ABIÓTICOS. 

ALUNO: EMANUELL DUARTE RIBEIRO (1412557496) 

ORIENTADOR: PAULO SERGIO MARINHO LUCIO (49188178404) 

CO-AUTOR: TIARA SOUSA CABRAL (5582173463) 

CO-AUTOR: PAULO SERGIO MARINHO LUCIO (49188178404) 

 
CÓDIGO: SB2035 

TÍTULO: RITUXIMABE NO TRATAMENTO DA ARTRITE REUMATÓIDE 

ALUNO: EMILLY AUXILIADORA ALMEIDA DE OLIVEIRA (6108509465) 

ORIENTADOR: HUMBERTO SACONATO (70282811400) 

CO-AUTOR: MARINA FERREIRA ARRUDA CAMARA (7386689403) 

CO-AUTOR: MARIA LUISA NOBRE MEDEIROS E SILVA (6722246400) 

 
CÓDIGO: SB2038 

TÍTULO: ANÁLISE PRELIMINAR DOS DANOS CAUSADOS POR TÉRMITAS (ISOPTERA) NO 

ACERVO DO MUSEU CÂMARA CASCUDO/UFRN 

ALUNO: ERIKA LUCIANA MOREIRA LINS DE MEDEIROS (849482488) 

ORIENTADOR: WANI FERNANDES PEREIRA (19920946400) 

CO-AUTOR: JAILMA MEDEIROS (67233384487) 

CO-AUTOR: ALEXANDRE VASCONCELLOS (96425601434) 

 
CÓDIGO: SB2039 

TÍTULO: CLAVARIA CRISTATA: UM FUNGO COM POTENCIAL ATIVIDADE 

ANTIINFLAMATÓRIA 

ALUNO: THUANE DE SOUSA PINHEIRO (8173571490) 

ORIENTADOR: EDDA LISBOA LEITE (6341462468) 

CO-AUTOR: MARILIA DA SILVA NASCIMENTO (5147075429) 

CO-AUTOR: MONIQUE GABRIELA DAS CHAGAS FAUSTINO ALVES (1453999400) 

CO-AUTOR: IURI GOULART BASEIA (67421199420) 

 
CÓDIGO: SB2041 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA AGREGAÇÃO FAMILIAR EM PORTADORAS DE HIPERTENSÃO 

ARTERIAL NA GRAVIDEZ, NA MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO 

ALUNO: ANA LUIZA BRAGA BRITO DE MACEDO (7418791402) 

ORIENTADOR: ANA CRISTINA PINHEIRO FERNANDES DE ARAUJO (70410798487) 

CO-AUTOR: YZABEL CYBELLE BASILIO MOREIRA (1064265405) 
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CÓDIGO: SB2044 

TÍTULO: CONTROLE DE QUALIDADE DE CÁPSULAS CONTENDO HIDROXIZINE 

PRODUZIDAS EM FARMÁCIAS DE MANIPULAÇÃO DE NATAL/RN 

ALUNO: WANESSA AZEVEDO DE BRITO (6863170418) 

ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO (62001728468) 

CO-AUTOR: GIANCARLO PAIVA NICOLETTI (5611783481) 

CO-AUTOR: MARIA GIRLENE MONTE DE ANDRADE (4984092440) 

CO-AUTOR: CARLOS ARQUIMEDES COSTA OLIVEIRA (7202847400) 

 
CÓDIGO: SB2050 

TÍTULO: ESTUDO DOS EFEITOS DE ANTIOXIDANTES NO PLASMA SEMINAL E NA 

CÉLULA ESPERMÁTICA 

ALUNO: EVERTON DO NASCIMENTO ALENCAR (7170714485) 

ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400) 

CO-AUTOR: BIANCA DI ANGELI CARRERAS SIMOES COSTA (83697519468) 

CO-AUTOR: RAFAEL PEREIRA DE ARAUJO NETO (7053211428) 

CO-AUTOR: ANDREZA ROCHELLE DO VALE MORAIS (5652664460) 

 
CÓDIGO: SB2059 

TÍTULO: USO DO FEEDBACK NA APRENDIZAGEM DE UMA TAREFA MOTORA 

ALUNO: VICTOR OLIVEIRA ALBUQUERQUE DOS SANTOS (6188815495) 

ORIENTADOR: EDMILSON PINTO ALBUQUERQUE (18822665449) 

CO-AUTOR: KEYBY GLECIO ARAUJO DOS SANTOS (5991795460) 

 
CÓDIGO: SB2064 

TÍTULO: EXPRESSÃO DE INTEGRINAS EM NEOPLASIAS DE GLÂNDULAS SALIVARES 

ALUNO: LUCIANA JACOME LOPES (5239775494) 

ORIENTADOR: LELIA BATISTA DE SOUZA (8588724472) 

 
CÓDIGO: SB2067 

TÍTULO: O EXERCÍCIO DO CUIDADO AO NEONATO NA UNIDADE DE TERAPIA 

INTENSIVA. 

ALUNO: ADNA SANDRIELE OLIVEIRA DE LIMA (1355793416) 

ORIENTADOR: AKEMI IWATA MONTEIRO (8449740487) 

 
CÓDIGO: SB2071 

TÍTULO: OTIMIZAÇÃO DE PARÂMETROS DE EXTRAÇÃO DAS FOLHAS DE CAPPARIS SP 

POR ULTRASOM 

ALUNO: MARIA GIRLENE MONTE DE ANDRADE (4984092440) 

ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO (62001728468) 

CO-AUTOR: MARIA IRACEMA BEZERRA LOIOLA (25664530391) 

CO-AUTOR: LOUISIANNY GUERRA DA ROCHA (44172010482) 

CO-AUTOR: WANESSA AZEVEDO DE BRITO (6863170418) 
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CÓDIGO: SB2073 

TÍTULO: INTOXICAÇÕES POR MEDICAMENTOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

INTOXICAÇÕES POR MEDICAMENTOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

ALUNO: STELA CARLA MACEDO ALVES (5655127490) 

ORIENTADOR: MATHEUS DE FREITAS FERNANDES PEDROSA (96728647449) 

CO-AUTOR: VIVIANE DO NASCIMENTO E SILVA (10372791743) 

CO-AUTOR: JULIANA LUZ RODRIGUES (6896101490) 

CO-AUTOR: MARIA MARGARETH TEXEIRA GOMES (30119081415) 

 
CÓDIGO: SB2076 

TÍTULO: EFEITO DA CLIMATIZAÇÃO SOBRE A PRODUÇÃO DE LEITE DE VACAS 

MESTIÇAS ZEBÚ X HOLANDESAS REGIÃO AGRESTE POTIGUAR 

ALUNO: PAULO LEONARDO FALCAO SOUZA DO NASCIMENTO (5199458400) 

ORIENTADOR: NESIO ANTONIO MOREIRA TEIXEIRA DE BARROS (9206027468) 

CO-AUTOR: JOSE BEZERRA DE ARAUJO NETO (1274620406) 

CO-AUTOR: VITOR BRUNO RODRIGUES BARBOSA (6442922456) 

CO-AUTOR: FRANCISCO DAS CHAGAS ESTEVAM DA FONSECA (5902827353) 

 
CÓDIGO: SB2080 

TÍTULO: LITÍASE URETERAL: ASPECTOS CLÍNICOS E ANATÔMICOS 

ALUNO: MANOEL LOURENCO LIMA NETO (5457926494) 

ORIENTADOR: GEORGE DANTAS DE AZEVEDO (67381286491) 

CO-AUTOR: KARINA LOPES MORAIS (4852666440) 

CO-AUTOR: KALYANNE CABRAL DE PAULA (5098888441) 

CO-AUTOR: JULIANA CHAGAS CALDAS (4875758499) 

 
CÓDIGO: SB2081 

TÍTULO: EFEITO DO TEMPO DE CLIMATIZAÇÃO SOBRE O INDICE DE TEMPERATURA E 

UMIDADE (I.T.U) EM VACAS EM LACTAÇÂO 

ALUNO: AIRAMITA KARLA LUCAS FERREIRA (6133131438) 

ORIENTADOR: NESIO ANTONIO MOREIRA TEIXEIRA DE BARROS (9206027468) 

CO-AUTOR: VITOR BRUNO RODRIGUES BARBOSA (6442922456) 

CO-AUTOR: PAULO LEONARDO FALCAO SOUZA DO NASCIMENTO (5199458400) 

CO-AUTOR: FRANCISCO DAS CHAGAS ESTEVAM DA FONSECA (5902827353) 

 
CÓDIGO: SB2082 

TÍTULO: DETERMINAÇÃO DOS METAIS BÁRIO E ZINCO EM MEXILÃO 

(ANOMALOCARDIA BRASILIANA) COLETADOS NO ESTUÁRIO POTENGI/JUNDIAÍ. 

ALUNO: PABLO RENOIR FERNANDES DE SOUSA (5784739417) 

ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404) 

CO-AUTOR: GEOVANE CHACON DE CARVALHO (7408245464) 

CO-AUTOR: HELOIZA FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA (7442419445) 

CO-AUTOR: DENISE PORFIRIO EMERENCIANO (7190304479) 
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CÓDIGO: SB2084 

TÍTULO: A ASSISTÊNCIA DE SAÚDE AO IDOSO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO BRASIL 

ALUNO: KARLA KRISNA FREITAS DE AQUINO (5730360479) 

ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO (446114472) 

 
CÓDIGO: SB2086 

TÍTULO: RÉPTEIS SQUAMATA DE FRAGMENTOS DE VEGETAÇÃO DO CAMPUS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

ALUNO: HONARA MORGANA DA SILVA (7442732429) 

ORIENTADOR: ELIZA MARIA XAVIER FREIRE (10843175400) 

CO-AUTOR: RAUL FERNANDES DANTAS DE SALES (7342031445) 

CO-AUTOR: TULIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO (5657742478) 

CO-AUTOR: MARIA JAQUELINE MONTE DE ANDRADE (7401751496) 

 
CÓDIGO: SB2090 

TÍTULO: PERFIL DO CONSUMIDOR DE CARNE BOVINA EM RELAÇÃO AO BEM ESTAR 

DOS ANIMAIS NO SISTEMA DE PRODUÇÃO 

ALUNO: NATALI RODRIGUES DOS SANTOS (6420328403) 

ORIENTADOR: VIVIANE DA SILVA (35482869415) 

CO-AUTOR: WENDERLY PINTO CORDULA (1224927494) 

CO-AUTOR: EDNARA TAISSA DA SILVA (4335591446) 

CO-AUTOR: HERIKA MYLENA MEDEIROS DE QUEIROZ (2955876445) 

 
CÓDIGO: SB2095 

TÍTULO: AÇÃO DA BETA-1,3 GLUCANA POR VIA TÓPICA EM FERIDAS COMPLEXAS 

ALUNO: ALEIDA MARIA DA SILVA LIMA (6610538492) 

ORIENTADOR: VALERIA SORAYA DE FARIAS SALES (25069144472) 

CO-AUTOR: SARAH DANTAS VIANA MEDEIROS (1057171425) 

CO-AUTOR: LEILIANNE MEDEIROS GOMES (6109907480) 

CO-AUTOR: KARINA MENDES MELCHUNA (6133591439) 

 
CÓDIGO: SB2100 

TÍTULO: DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE CRISTALIZAÇÃO DO MEL DE PROSOPIS 

JULIFLORA (ALGAROBA) E DE MIMOSA HOSTILIS BENTH (JUREMA PRETA) ORIUNDOS 

DO MUNICIPIO DE LAGES-RN. 

ALUNO: RAYSSA MARIA BEZERRIL FREIRE (5797505401) 

ORIENTADOR: GERBSON AZEVEDO DE MENDONCA (45550131404) 

CO-AUTOR: VIRGINIA DE SOUZA BARBOSA (4475644470) 

 
CÓDIGO: SB2101 

TÍTULO: QUALIDADE DE VIDA NA VELHICE NA VISÃO DO IDOSO 

ALUNO: BARNORA THERESA DANTAS (6737208452) 

ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO (446114472) 

CO-AUTOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO (446114472) 
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CÓDIGO: SB2103 

TÍTULO: APLICAÇÕES DA FISICA COMPUTACIONAL À BIOLOGIA, ADAPTANDO 

PLATAFORMA LINUX A UMA PLACA DE AQUISICAO NATIONAL 

ALUNO: JOAO PAULO DE OLIVEIRA E SILVA (2088412107) 

ORIENTADOR: GILBERTO CORSO (36990485000) 

 
CÓDIGO: SB2105 

TÍTULO: ASPECTOS DA ASSISTÊNCIA AO PARTO NA MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO 

CICCO (MEJC) 

ALUNO: ALMIRA GABRIELA DE ARAUJO DANTAS (5864630462) 

ORIENTADOR: ROBINSON DIAS DE MEDEIROS (24262153487) 

CO-AUTOR: RAPHAEL KLENIO CONFESSOR DE SOUSA (1372828427) 

CO-AUTOR: NEWTON MOREIRA DE LIMA NETO (5441535458) 

CO-AUTOR: YARA KELLY RODRIGUES DE FREITAS (5130762479) 

 
CÓDIGO: SB2107 

TÍTULO: PERCEPÇÃO DAS MULHERES ATENDIDAS PELO PROJETO CRIANÇA 2000, NO 

ANO DE 2008, NOS MUNICÍPIOS DO RN ACERCA DO CÂNCER DE MAMA E DO AUTO-

EXAME DAS MAMAS. 

ALUNO: RAQUEL ANDRADE DE LIMA ARAUJO (4914572435) 

ORIENTADOR: FRANCISCO ARNOLDO NUNES DE MIRANDA (4960360330) 

CO-AUTOR: HARYCELMA ROSILENY PEREIRA (5231384402) 

CO-AUTOR: ANA RAFAELA ARAUJO DUARTE (6083215404) 

CO-AUTOR: ISABEL NEVES DUARTE LISBOA (6736145490) 

 
CÓDIGO: SB2111 

TÍTULO: EFEITO DO PARCEIRO SOCIAL SOBRE A RESPOSTA COMPORTAMENTAL AO 

AMBIENTE NOVO EM SAGÜI COMUM (CALLITHRIX JACCHUS) 

ALUNO: RAISSA RISOLETA CAVALCANTE RIBEIRO (6979587447) 

ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (6705430478) 

CO-AUTOR: NICOLE LEITE GALVAO COELHO (847910474) 

CO-AUTOR: SIMONE LOIOLA GOMES (6265756486) 

 
CÓDIGO: SB2113 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DA 

HIDROCLOROTIAZIDA 

ALUNO: RAFAEL GUSTAVO ARRUDA DA ROCHA (4865025464) 

ORIENTADOR: FERNANDA NERVO RAFFIN (60253991404) 

CO-AUTOR: ANDERSON ROBERIO NASCIMENTO RODRIGUES (6077735450) 

CO-AUTOR: FATIMA DUARTE FREIRE (3015849409) 
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CÓDIGO: SB2117 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DE ALTERAÇÕES RENAIS E DE RETINA EM CRIANÇAS COM 

DIABETES TIPO 1 ATENDIDAS NO HOSPITAL DE PEDIATRIA – HOSPED/UFRN 

ALUNO: GUSTAVO HENRIQUE DE MEDEIROS OLIVEIRA (1115274490) 

ORIENTADOR: ADRIANA AUGUSTO DE REZENDE (5410395808) 

CO-AUTOR: MARCELA ABBOTT GALVAO URURAHY (4530627411) 

CO-AUTOR: KARLA SIMONE COSTA DE SOUZA (6147462482) 

CO-AUTOR: RICARDO FERNANDO ARRAIS (7617583800) 

 
CÓDIGO: SB2126 

TÍTULO: OCORRÊNCIA DE PARASITAS COM POTENCIAL ZOONÓTICO EM FEZES DE 

CÃES COLETADAS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE NATAL 

ALUNO: ALBERTO LUIZ FREIRE DE ANDRADE JUNIOR (6425724455) 

ORIENTADOR: VIVIANE DA SILVA (35482869415) 

CO-AUTOR: PATRICIA COSTA DA SILVA (5360531460) 

CO-AUTOR: KACIA BEATRIZ DE SOUSA ARAUJO (5463703493) 

 
CÓDIGO: SB2132 

TÍTULO: QUALIDADE DA ASSITÊNCIA À PUÉRPERAS NO ALOJAMENTO CONJUNTO DE 

UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM SANTA CRUZ/RN - RESULTADOS PARCIAIS. 

ALUNO: ALBA ISABELLE MENEZES RATIS (1180638476) 

ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (13051598453) 

CO-AUTOR: AMANDA PATRICIA MENEZES RATIS (6152253497) 

CO-AUTOR: MAYANA CAMILA BARBOSA GALVAO (4916170466) 

CO-AUTOR: RAYANNE AZEVEDO DE FARIAS (6896940409) 

 
CÓDIGO: SB2133 

TÍTULO: OTIMIZAÇÃO DO MÉTODO DE TRATAMENTO DE RATOS DIABÉTICOS POR 

ESTREPTOZOTOCINA COM EXTRATO AQUOSO DE BAUHINIA MONANDRA 

ALUNO: JOSE WILKER ALMEIDA CAMARA (5148267461) 

ORIENTADOR: ADRIANA AUGUSTO DE REZENDE (5410395808) 

CO-AUTOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468) 

CO-AUTOR: JOÃO FELIPE BEZERRA (1186161450) 

CO-AUTOR: MARIA DAS GRACAS ALMEIDA (10714243434) 

 
CÓDIGO: SB2135 

TÍTULO: ESTUDO DE CASO - TUBERCULOSE 

ALUNO: BEATRIZ MEDEIROS DE SOUZA (1391131428) 

ORIENTADOR: RODRIGO ASSIS NEVES DANTAS (4413804414) 

CO-AUTOR: RODRIGO ASSIS NEVES DANTAS (4413804414) 

 
CÓDIGO: SB2137 

TÍTULO: BIODIESEL: VANTAGENS E DESAFIOS EM DIREÇÃO À SUSTENTABILIDADE 

ALUNO: BEATRIZ CAVALCANTE DA SILVA (5746118435) 

ORIENTADOR: JULIANA ESPADA LICHISTON (26948390889) 
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CÓDIGO: SB2140 

TÍTULO: EVOLUÇÃO DAS PRESSÕES RESPIRATÓRIAS MÁXIMAS NA DISTROFIA DE 

STEINERT 

ALUNO: RUDOLFO HUMMEL GURGEL VIEIRA (1359259406) 

ORIENTADOR: GUILHERME AUGUSTO DE FREITAS FREGONEZI (2357307935) 

 
CÓDIGO: SB2141 

TÍTULO: CRIANÇAS EM CONDIÇÃO DE ABRIGO: UM NOVO OLHAR SOBRE A INFÂNCIA 

ALUNO: KAMILA SIQUEIRA DE ALMEIDA (8416643407) 

ORIENTADOR: ROSANGELA FRANCISCHINI (1979845840) 

CO-AUTOR: CLARIANA DE MORAIS TINOCO CABRAL (5784723413) 

CO-AUTOR: LIVIA CRUZ VILELA CID (6993322498) 

 
CÓDIGO: SB2142 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE SBTI (INIBIDOR DE TRIPSINA DE SOJA) SOBRE A 

ELASTASE DE NEUTRÓFILOS HUMANOS 

ALUNO: JANNISON KARLLY CAVALCANTE RIBEIRO (1012589331) 

ORIENTADOR: MAURICIO PEREIRA DE SALES (29706106391) 

 
CÓDIGO: SB2143 

TÍTULO: QUIMIOTERAPIA ANTIMALÁRICA EXPERIMENTAL USANDO MODELO DE 

MALÁRIA MURINA-PLASMODIUM BERGHEI 

ALUNO: LIS TAVARES COELHO LOBO (1019723343) 

ORIENTADOR: VALTER FERREIRA DE ANDRADE NETO (59626305487) 

CO-AUTOR: MAGALY LIMA MOTA (99452553391) 

 
CÓDIGO: SB2147 

TÍTULO: QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM ÚLCERA VENOSA: REVISÃO DE 

LITERATURA 

ALUNO: ANDREA DA SILVA CAVALCANTI (1172006466) 

ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415) 

CO-AUTOR: DANIELLE DUMARESQ FERREIRA (1213843499) 

CO-AUTOR: TALIANA SANTOS DE MELO (5787654463) 

 
CÓDIGO: SB2150 

TÍTULO: CULTIVO IN VITRO DA VARIEDADE GOLD SUBMETIDA A DIFERENTES NIVEIS 

DE NACL 

ALUNO: YURI LIMA MELO (6516383480) 

ORIENTADOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (39198200453) 

CO-AUTOR: LUCILA KARLA FELIX LIMA DE BRITO (87802643449) 

CO-AUTOR: WANESSA KALINE DE ARAÚJO MOURA CORREIA (898021448) 

CO-AUTOR: ANA CRISTINA PORTUGAL PINTO DE CARVALHO (87532891704) 
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CÓDIGO: SB2151 

TÍTULO: ESTUDO DOS EFEITOS ADVERSOS EM PACIENTES SUBMETIDOS À 

RADIOTERAPIA NA UNIDADE DO CENTRO AVANÇADO DE ONCOLOGIA E ATENDIDOS 

NO SERVIÇO DE URGÊNCIA DO HOSPITAL DR. LUÍS ANTÔNIO - ANO 2007 

ALUNO: CATARINA GONCALVES DA SILVA CARVALHO (6895136401) 

ORIENTADOR: ISABEL CRISTINA PINHEIRO DE ALMEIDA (77845528404) 

CO-AUTOR: HOSANA APARECIDA DA COSTA SILVEIRA (4646587483) 

CO-AUTOR: MICHELLE RAFAELLE ANDRADE GURGEL (1383343403) 

CO-AUTOR: LIDIANE DE ARAUJO TORRES (1216645469) 

 
CÓDIGO: SB2156 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO BROMATOLÓGICA DA BIOMASSA E DO FENO 

DA GLIRICÍDIA 

ALUNO: TIAGO DA COSTA DANTAS (1227369409) 

ORIENTADOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (10633049468) 

CO-AUTOR: IASSON LIMA DE ALMEIDA JUNIOR (5060086496) 

CO-AUTOR: RIVALDO BRUNO MEDEIROS DE LUCENA (2793142484) 

 
CÓDIGO: SB2166 

TÍTULO: METODOLOGIA PARA SUPERAÇÃO DE DORMÊNCIA DE SEMENTES DE 

BRAÚNA (SCHINOPSIS BRASILIENSIS) 

ALUNO: DAISY BATISTA DE SOUZA (1145330401) 

ORIENTADOR: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA (46609954453) 

CO-AUTOR: SIMONE CASSIANO DE LIMA (1255195401) 

CO-AUTOR: YONARA LUSTOSA DA SILVA (6070500474) 

CO-AUTOR: LIVIA MAYARA ASSUNCAO PEREIRA MAURICIO (4905425492) 

 
CÓDIGO: SB2171 

TÍTULO: LEVANTAMENTO POPULACIONAL DE MOSCAS-DAS-FRUTAS 

(DÍPTERA:TEPHRITIDAE) NO PROJETO IRRIGADO DO BAIXO-ASSÚ. 

ALUNO: ANDRE LUIZ GUEDES DE SOUSA (4719420494) 

ORIENTADOR: FRANCISCO PEPINO DE MACEDO (6746756491) 

CO-AUTOR: SEBASTIAO CARLOS ALBERTO MAIA (13073796487) 

CO-AUTOR: GLEIDER MARIA DE MENEZES COSTA (10624317404) 

CO-AUTOR: MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MEDEIROS (14059517453) 

 
CÓDIGO: SB2180 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FERMENTATIVAS E COMPOSIÇÃO 

BROMATOLÓGICA DAS SILAGENS DE SORGO ADICIONANDO DIFERENTES NÍVEIS DE 

GIRASSOL 

ALUNO: OLIVIA PINHEIRO DA CAMARA MARTINS DE CASTRO (1169419445) 

ORIENTADOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (10633049468) 

CO-AUTOR: KAIO CESAR DANTAS DE MEDEIROS (5659147402) 

CO-AUTOR: RIVALDO BRUNO MEDEIROS DE LUCENA (2793142484) 

CO-AUTOR: ALINE BEZERRA DE MELO (4904047400) 
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CÓDIGO: SB2181 

TÍTULO: PREVALÊNCIA DE PARASITAS INTESTINAIS EM GESTANTES ATENDIDAS NA 

MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO 

ALUNO: LEILIANNE MEDEIROS GOMES (6109907480) 

ORIENTADOR: VALERIA SORAYA DE FARIAS SALES (25069144472) 

CO-AUTOR: MILENA THAISA FIGUEIREDO DE ARAUJO (1305768400) 

CO-AUTOR: ANA CRISTINA PINHEIRO FERNANDES DE ARAUJO (70410798487) 

CO-AUTOR: ANA CLAUDIA GALVAO FREIRE (79221521400) 

 
CÓDIGO: SB2182 

TÍTULO: VIVÊNCIA EM SAÚDE MENTAL: EM BUSCA DE NOVOS PARADIGMAS 

ALUNO: RAFAEL GOIS CAMPOS (6369725420) 

ORIENTADOR: MAURICIO ROBERTO CAMPELO DE MACEDO (43006698720) 

CO-AUTOR: GABRIELA CARMINHOLA GOMES VARELA (6319644443) 

CO-AUTOR: MIRNA CAVALCANTE GURJAO (1397446498) 

CO-AUTOR: FABIO AIRES ARAUJO (6462495413) 

 
CÓDIGO: SB2183 

TÍTULO: ORÓ (MACROPTILIUM PANDURATUM) – LEGUMINOSA PROMISSORA PARA 

REGIÕES TABULEIRO COSTEIRO 

ALUNO: KAIO CESAR DANTAS DE MEDEIROS (5659147402) 

ORIENTADOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (10633049468) 

CO-AUTOR: ALAN DE ARAUJO SALES FARIAS (737859466) 

CO-AUTOR: WINNIE KARINE PONTES HENRIQUE (5940156428) 

CO-AUTOR: ELAINY CRISTINA LOPES (6867548407) 

 
CÓDIGO: SB2184 

TÍTULO: REGISTRO DE ANOPLODACTYLUS SP. (PYCNOGONIDA, PHOXICHILIDIIDAE) NO 

ESTUÁRIO POTENGÍ, NATAL (RN) E SUA RELEVÂNCIA PARA ESTUDOS DE RISCO 

AMBIENTAL. 

ALUNO: NEWTON DE SOUZA PEREIRA FILHO (5949030419) 

ORIENTADOR: ROSANGELA GONDIM D OLIVEIRA ARAUJO (10629343420) 

CO-AUTOR: ROBERTO LIMA SANTOS (43833829400) 

CO-AUTOR: ELINEI ARAUJO DE ALMEIDA (29518300410) 

 
CÓDIGO: SB2186 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DE SORGO GRANÍFERO E FORRAGEIRO (SORGHUM BICOLOR, 

MOENCH.) SOBRE A PRODUÇÃO DE DIVERSAS CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS, 

FENOTÍPICAS E GENOTÍPICAS 

ALUNO: RIVALDO BRUNO MEDEIROS DE LUCENA (2793142484) 

ORIENTADOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (10633049468) 

CO-AUTOR: IASSON LIMA DE ALMEIDA JUNIOR (5060086496) 

CO-AUTOR: ALINE BEZERRA DE MELO (4904047400) 

CO-AUTOR: JOYCE MARIA BATISTA UCHOA (5213602428) 
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CÓDIGO: SB2187 

TÍTULO: ALTERAÇÃO DA FLORA VAGINAL EM MULHERES ATENDIDAS EM UNIDADE 

PRIMÁRIA DE SAÚDE 

ALUNO: INGRID RIBEIRO TAVARES (6500132475) 

ORIENTADOR: ANA KATHERINE DA SILVEIRA GONCALVES (42252725400) 

CO-AUTOR: DAVI NOBRE DANTAS (5098972400) 

CO-AUTOR: REBECA ASSUNCAO MATTJIE (965193128) 

CO-AUTOR: KARINA LOPES MORAIS (4852666440) 

 
CÓDIGO: SB2189 

TÍTULO: APARELHO PORTÁTIL PARA CRICOSTIREOIDOSTOMIA PERCUTÂNEA: NOVO 

KIT PRÁTICO E EFICAZ. 

ALUNO: FABIO AIRES ARAUJO (6462495413) 

ORIENTADOR: JOSE GERCINO CABRAL FILHO (9620877420) 

CO-AUTOR: HUGO GONCALO GUEDES (7391024430) 

CO-AUTOR: ALEXANDRE BARBOSA CAMARA DE SOUZA (6983212436) 

CO-AUTOR: VICTOR CARBONE BERNARDES DE OLIVEIRA (6328966474) 

 
CÓDIGO: SB2190 

TÍTULO: DISPOSITIVO PARA O ENSINO DA NEUROANATOMIA HUMANA 

ALUNO: FLAVIA RAYANE SOUZA CANDIDO (5800601445) 

ORIENTADOR: GEORGE DANTAS DE AZEVEDO (67381286491) 

CO-AUTOR: MARINA FERREIRA ARRUDA CAMARA (7386689403) 

CO-AUTOR: MATHEUS SANTANA FERNANDES FREIRE (4999804417) 

CO-AUTOR: GABRIELA CARMINHOLA GOMES VARELA (6319644443) 

 
CÓDIGO: SB2194 

TÍTULO: CO-INFECÇÃO PELO HPV E CHLAMYDIA TRACHOMATIS, SUA RELAÇÃO COM 

ALTERAÇÕES DA CÉRVICE UTERINA E FATORES DE RISCO ASSOCIADOS 

ALUNO: ADRIANE TRINDADE MEDEIROS LIMA (3642172431) 

ORIENTADOR: JOSE VERISSIMO FERNANDES (9457135415) 

CO-AUTOR: ALLINE PIERRE DOS SANTOS MEDEIROS (1434820416) 

CO-AUTOR: BRUNO TARDELLI DINIZ NUNES (6081514404) 

 
CÓDIGO: SB2202 

TÍTULO: ESTUDO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DE BIOMARCADORES NA SALIVA 

COMO PARÂMETRO DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS. 

ALUNO: VICTOR CARBONE BERNARDES DE OLIVEIRA (6328966474) 

ORIENTADOR: RAIMUNDO FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR (1847881459) 

CO-AUTOR: HUGO GONCALO GUEDES (7391024430) 

CO-AUTOR: ALEXANDRE BARBOSA CAMARA DE SOUZA (6983212436) 

CO-AUTOR: FABIO AIRES ARAUJO (6462495413) 
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CÓDIGO: SB2203 

TÍTULO: A REFLEXÃO–AÇÃO NO CUIDADO DO IDOSO: UMA EXPERIÊNCIA DE 

MONITORIA 

ALUNO: LUCIARA DE LIRA TEIXEIRA (5686707448) 

ORIENTADOR: REJANE MARIA PAIVA DE MENEZES (17599750444) 

 
CÓDIGO: SB2204 

TÍTULO: DADOS PRELIMINARES SOBRE A BIODIVERSIDADE DE TÉRMITAS NO PARQUE 

NATURAL MUNICIPAL DOM NIVALDO MONTE, NATAL/RN 

ALUNO: ADRIANO SOARES MOTA (7398333404) 

ORIENTADOR: ALEXANDRE VASCONCELLOS (96425601434) 

CO-AUTOR: WAGNER DE FRANCA ALVES (0) 

CO-AUTOR: RUY ANDERSON ARAUJO DE LIMA (5815034495) 

 
CÓDIGO: SB2206 

TÍTULO: CORRELAÇÃO ENTRE A ANATOMIA TOPOGRÁFICA E CLÍNICA ATRAVÉS DE 

MAQUETES - PROCEDIMENTO DE TORACOCENTESE 

ALUNO: DANIEL BARROS GARCIA HERNANDES (5470771490) 

ORIENTADOR: GEORGE DANTAS DE AZEVEDO (67381286491) 

CO-AUTOR: LUCAS LIMA PIMENTA (6974861419) 

CO-AUTOR: VINICIUS MATIAS MONTEIRO CAVALCANTE (4852967482) 

CO-AUTOR: RANIERE LUNA E SILVA (5170043481) 

 
CÓDIGO: SB2207 

TÍTULO: CONSUMO E DIGESTIBILIDADE DA SILAGEM DE SORGO COM NIVEIS 

CRESCENTES DE GIRASSOL 

ALUNO: ALINE BEZERRA DE MELO (4904047400) 

ORIENTADOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (10633049468) 

CO-AUTOR: KAIO CESAR DANTAS DE MEDEIROS (5659147402) 

CO-AUTOR: RIVALDO BRUNO MEDEIROS DE LUCENA (2793142484) 

CO-AUTOR: OLIVIA PINHEIRO DA CAMARA MARTINS DE CASTRO (1169419445) 

 
CÓDIGO: SB2212 

TÍTULO: TENDÊNCIAS DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA BRASILEIRA NO 

INÍCIO DO SÉCULO XXI 

ALUNO: ANA LUIZA DANTAS VILAR (7391784400) 

ORIENTADOR: DELANE MARIA REGO (42319501487) 

 
CÓDIGO: SB2217 

TÍTULO: REVISÃO DE LITERATURA DA PRÉ-ECLÂMPSIA. 

ALUNO: THALITA RAFAELLA OLIVEIRA TRINDADE (5828185403) 

ORIENTADOR: SELMA MARIA BEZERRA JERONIMO (15603016434) 

CO-AUTOR: PAMELA KATHERINE NELSON CAMPERO (5505331416) 

CO-AUTOR: ANA CECILIA LOPES DE LIMA (4559454469) 

CO-AUTOR: RENATA CRISTINA BARROS LEITE (7402974499) 
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CÓDIGO: SB2218 

TÍTULO: A OCORRÊNCIA DE HIPERQUERATOSE EPIDERMOLÍTICA NO RIO GRANDE DO 

NORTE: UM RELATO DE CASO. 

ALUNO: JOSE AUGUSTO TARGINO DE ALMEIDA FILHO (7425811448) 

ORIENTADOR: PEDRO BEZERRA DA TRINDADE NETO (10760369453) 

CO-AUTOR: NELSON SOARES DE SOUSA DANTAS (7377687460) 

CO-AUTOR: RAIMUNDO VINICIUS DE ARAUJO REGO (7398282400) 

CO-AUTOR: KENIO OSMAR DE ARAUJO FORMIGA (5170029497) 

 
CÓDIGO: SB2221 

TÍTULO: HISTÓRIA NATURAL DE LEPTODACTYLUS TROGLODYTES (ANURA, 

LEPTODACTYLIDAE) EM POÇA TEMPORÁRIA NO ENTORNO DO CAMPUS DA UFRN, 

NATAL – RN, BRASIL 

ALUNO: THAISA ACCIOLY DE SOUZA (7752777463) 

ORIENTADOR: ELIZA MARIA XAVIER FREIRE (10843175400) 

CO-AUTOR: ISABEL ANDRADE LOPES DE SOUSA (6586912440) 

CO-AUTOR: HELAINY DALINE OLIVEIRA DE MACEDO (4644768448) 

CO-AUTOR: CAROLINA MARIA CARDOSO AIRES LISBOA (4929542405) 

 
CÓDIGO: SB2223 

TÍTULO: DIAGNÓSTICO DAS ESPÉCIES DE OPHIUROIDEA (ECHINODERMATA) DA PRAIA 

DE PIRAMBÚZIOS - NÍZIA FLORESTA/RN 

ALUNO: LEONAM GOMES RODRIGUES (7383766474) 

ORIENTADOR: MIGUEL FERNANDES KOLODIUK (1229225498) 

CO-AUTOR: NEWTON DE SOUZA PEREIRA FILHO (5949030419) 

CO-AUTOR: NATALIA ANDREA CRACIUN BOCCARDI (6160022466) 

CO-AUTOR: LUIZ FILIPE DE ARAUJO CAMARA (5657650433) 

 
CÓDIGO: SB2225 

TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DE MOLUSCOS DO CANAL DO PORTO, EM VITÓRIA/ES 

ALUNO: JAISA MARILIA DOS SANTOS MENDONCA (5938347475) 

ORIENTADOR: GUILHERME FULGENCIO DE MEDEIROS (3935531400) 

CO-AUTOR: FÁBIO DA COSTA PEREIRA (6304271433) 

 
CÓDIGO: SB2231 

TÍTULO: SUTURA GÁSTRICA EM PLANO ÚNICO VERSUS DOIS PLANOS NOS FATORES 

EPITELIZAÇÃO E RESISTÊNCIA À TENSÃO EM RATOS. 

ALUNO: RAFAEL BARBOSA DE ARAUJO (6304692455) 

ORIENTADOR: ALDO DA CUNHA MEDEIROS (7117701404) 

CO-AUTOR: ANDRE ALFF VENEZIANI (5239773440) 

CO-AUTOR: MILENA ALVES GUERRA DE ARAUJO (5481553481) 

CO-AUTOR: BRUNO ERICK SINEDINO DE ARAUJO (5716308473) 
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CÓDIGO: SB2232 

TÍTULO: PACIENTE COM CETOACIDOSE DIABÉTICA EM UTI: ASSISTÊNCIA DE 

ENFERMAGEM EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM NATAL/RN. 

ALUNO: ELILIAN MAIRA DE SOUZA VARELA (4936852430) 

ORIENTADOR: FABIANE ROCHA BOTARELI (1053269412) 

CO-AUTOR: CECILIA PESSOA PAIVA (1023358425) 

CO-AUTOR: MARIETA SOUSA TAVARES EMIDIO (4991196493) 

CO-AUTOR: ALBA ISABELLE MENEZES RATIS (1180638476) 

 
CÓDIGO: SB2235 

TÍTULO: POLIQUETAS ASSOCIADOS A BANCO DE BRACHIDONTES (MOLLUSCA, 

BIVALVIA) NA ZONA INTERTIDAL DE PRAIAS URBANAS DO RIO GRANDE DO NORTE, 

BRASIL, E SEU POTENCIAL COMO BIOINDICADORES 

ALUNO: RAISSA ELIZABETH DE CASTRO MAGALHAES (985479418) 

ORIENTADOR: ELINEI ARAUJO DE ALMEIDA (29518300410) 

CO-AUTOR: ANA KAROLINA DOS SANTOS (950036498) 

CO-AUTOR: LOANA MARIA DOS SANTOS (85103357453) 

CO-AUTOR: REBERTH RICELLE BEZERRA BARCA (71699317291) 

 
CÓDIGO: SB2236 

TÍTULO: DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO: A SITUAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO NO 

RIO GRANDE DO NORTE 

ALUNO: ANA LUIZA FORTES DA SILVA (7828149484) 

ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (2153007429) 

CO-AUTOR: YURI VINICIUS FERREIRA PINHEIRO BARROS (7592756455) 

CO-AUTOR: SAYONARA DE ARAUJO SILVA (6152186447) 

CO-AUTOR: SIMONE MAGALHAES BRAGA (0) 

 
CÓDIGO: SB2240 

TÍTULO: OCORRÊNCIA DE MOSCAS-DAS-FRUTAS (DÍPTERA:TEPHRITIDAE) NO CAMPUS 

CENTRAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

ALUNO: URSULA PRISCILLA DA SILVA TORRES (1103767496) 

ORIENTADOR: FRANCISCO PEPINO DE MACEDO (6746756491) 

CO-AUTOR: SIMONY DE ARAUJO LOPES (1188458450) 

CO-AUTOR: RAQUEL SOUZA DA SILVA (0) 

 
CÓDIGO: SB2243 

TÍTULO: ESTRUTURA DE COMUNIDADES DE EQUINODERMATA NA PRAIA DE SANTA 

RITA 

ALUNO: INGRID ARAUJO DE MEDEIROS (6835022477) 

ORIENTADOR: BRUNO DE SOUZA MAGGI (3230835441) 
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CÓDIGO: SB2244 

TÍTULO: SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL COM CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL 

FRANCISCA PEREIRA DA SILVA, NOVA CIDADE (NÍSIA FLORESTA - RN) 

ALUNO: BEATRIZ FERREIRA BARBALHO (5997257452) 

ORIENTADOR: ARISTOTELINO MONTEIRO FERREIRA (60062711768) 

CO-AUTOR: JANAINA FREITAS CALADO (5000659422) 

CO-AUTOR: KILVIA KALIDIA SALES DE LIMA (6035863418) 

CO-AUTOR: GUSTAVO BRANT DE CARVALHO PATERNO (33943634884) 

 
CÓDIGO: SB2247 

TÍTULO: DENGUE COMO TEMA PARA A SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL 

ALUNO: MIRLLA CIBELY GOMES DE SOUZA (1036368467) 

ORIENTADOR: ROSANGELA GONDIM D OLIVEIRA ARAUJO (10629343420) 

CO-AUTOR: INGRID ARAUJO DE MEDEIROS (6835022477) 

CO-AUTOR: FREDERICO RAPHAEL DE OLIVEIRA COSTA (5163909452) 

CO-AUTOR: DERLEY GALVAO DE OLIVEIRA (4451468426) 

 
CÓDIGO: SB2248 

TÍTULO: ANDORINHA REVOÔU, PREÁ PROCRIOU, A FORMIGA SE MUDOU: COMO OS 

ANIMAIS INDICAM AO SERTANEJO POTIGUAR A PROXIMIDADE DA CHUVA 

ALUNO: WALERIO WAGNER PINPER (6495812450) 

ORIENTADOR: ADALBERTO ANTONIO VARELA FREIRE (9827374400) 

CO-AUTOR: MARCIO LUIZ FARIAS RATO (0) 

 
CÓDIGO: SB2249 

TÍTULO: DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA DA CASCA DE OVO 

ALUNO: ROBERTA TALITA STOPILHA (5821759412) 

ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404) 

CO-AUTOR: ROSIMERE MARIA LIMA FREIRE (3560850401) 

CO-AUTOR: GEORGE DARLOS DE ARAUJO AQUINO (0) 

CO-AUTOR: DENISE PORFIRIO EMERENCIANO (7190304479) 

 
CÓDIGO: SB2250 

TÍTULO: INVENTÁRIO DE CULICÍDEOS (INSECTA, DIPTERA) ASSOCIADOS AO 

FITOTELMO DE BROMÉLIAS TERRESTRES EM ECOSSISTEMAS DE MATA ATLÂNTICA E 

RESTINGA NO LESTE DO RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL 

ALUNO: REBERTH RICELLE BEZERRA BARCA (71699317291) 

ORIENTADOR: ELINEI ARAUJO DE ALMEIDA (29518300410) 

CO-AUTOR: ROBERTO LIMA SANTOS (43833829400) 

 
CÓDIGO: SB2251 

TÍTULO: CAULE CHOROU, FLOR APARECEU, FRUTO SEGUROU, RELAMPEJOU COMO O 

SERTANEJO POTIGUAR OBSERVA AS PLANTAS E SABE SE CHOVER 

ALUNO: MARCIO LUIZ FARIAS RATO (30704891840) 

ORIENTADOR: ADALBERTO ANTONIO VARELA FREIRE (9827374400) 

CO-AUTOR: WALERIO WAGNER PINPER (6495812450) 
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CÓDIGO: SB2253 

TÍTULO: FLUXOS ASSISTENCIAIS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL: UMA PERSPECTIVA 

DE AVALIAÇÃO A PARTIR DA CONSTRUÇÃO DO FLUXOGRAMA DESCRITOR. 

ALUNO: EMANUELLE DAYANA VIEIRA DANTAS (4672963403) 

ORIENTADOR: ELIZABETHE CRISTINA FAGUNDES DE SOUZA (30119308487) 

CO-AUTOR: EZILDA MEDEIROS (53840097487) 

 
CÓDIGO: SB2258 

TÍTULO: EXPRESSÃO IMUNO-HISTOQUÍMICA DE METALOPROTEINASES EM 

AMELOBLASTOMAS 

ALUNO: BRUNNA MOREIRA DE FARIAS PEREIRA (6160833430) 

ORIENTADOR: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS (28444361453) 

CO-AUTOR: LEONARDO MIGUEL MADEIRA SILVA (6143531498) 

 
CÓDIGO: SB2264 

TÍTULO: RELATO DE CASO - SÍNDROME HEMOLÍTICO-URÊMICA EM PUERPÉRIO 

ALUNO: ANA PAULA DE PAIVA SERRANO (5416197480) 

ORIENTADOR: JOSE BRUNO DE ALMEIDA (5716233449) 

CO-AUTOR: ALMIRA GABRIELA DE ARAUJO DANTAS (5864630462) 

CO-AUTOR: NEWTON MOREIRA DE LIMA NETO (5441535458) 

CO-AUTOR: YARA KELLY RODRIGUES DE FREITAS (5130762479) 

 
CÓDIGO: SB2269 

TÍTULO: ELEVADO RISCO CARDIOVASCULAR E SÍNDROME METABÓLICA (SM) EM 

PACIENTES COM SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS (SOP): RELATO DE CASO. 

ALUNO: PATRICIA CARVALHO PALHANO (5222688461) 

ORIENTADOR: GEORGE DANTAS DE AZEVEDO (67381286491) 

CO-AUTOR: GEORGE DANTAS DE AZEVEDO (67381286491) 

 
CÓDIGO: SB2277 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA 

INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA E NA QUALIDADE DE VIDA DESTE PACIENTE 

ALUNO: HARYCELMA ROSILENY PEREIRA (5231384402) 

ORIENTADOR: ANA ELZA OLIVEIRA DE MENDONCA (78551897420) 

CO-AUTOR: ANDREA DA SILVA CAVALCANTI (1172006466) 

CO-AUTOR: TALIANA SANTOS DE MELO (5787654463) 

CO-AUTOR: DANIELLE DUMARESQ FERREIRA (1213843499) 

 
CÓDIGO: SB2280 

TÍTULO: DIREITO À MORADIA NO RIO GRANDE DO NORTE 

ALUNO: JULES MICHELET PEREIRA QUEIROZ E SILVA (6422834438) 

ORIENTADOR: JAHYR PHILIPPE BICHARA (64301230300) 
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CÓDIGO: SB2283 

TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE GASTRECTOMIA A 4/5 E GASTRECTOMIA 

TOTAL NA TERAPÊUTICA DO CÂNCER GÁSTRICO DISTAL 

ALUNO: FELLIPE ALEXANDRE MACENA SALVIANO (6895186417) 

ORIENTADOR: ANTONIO MEDEIROS DANTAS FILHO (79862349468) 

CO-AUTOR: JOANA MENDEZ DANTAS DE MIRANDA (5546376422) 

CO-AUTOR: NINA ROSA BARBALHO CORREIA LIMA (4806656488) 

CO-AUTOR: DIOGO FERNANDES TORQUATO (5900722422) 

 
CÓDIGO: SB2284 

TÍTULO: PERFIL DOS OBESOS DO AMBULATÓRIO DE TRATAMENTO DA OBESIDADE DO 

HUOL ENTRE 2007 – 2008 

ALUNO: LAIZE PESSOA LEITE DE BRITTO CASTRO (986793418) 

ORIENTADOR: SELMA SOUSA BRUNO (44456042400) 

CO-AUTOR: CAIO ALANO DE ALMEIDA LINS (6493972400) 

CO-AUTOR: SHEYLA THATIANE SANTOS DO LAGO (3445846405) 

CO-AUTOR: MARIZE JÁCOME GONÇALVES (1195804466) 

 
CÓDIGO: SB2288 

TÍTULO: MUNDO DO TRABALHO ATUAL E AS IMPLICAÇÕES MENTAIS PARA OS 

TRABALHADORES DE ENFERMAGEM ONCOLÓGICA 

ALUNO: EMELINE GOMES DE SENA (1064382479) 

ORIENTADOR: SORAYA MARIA DE MEDEIROS (20018096468) 

CO-AUTOR: SHEILA DUARTE DE MENDONCA (6054627473) 

CO-AUTOR: JONAS SAMI ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA (3592644416) 

 
CÓDIGO: SB2303 

TÍTULO: CRISTALIZAÇÃO DE ALGUNS MÉIS DO RIO GRANDE DO NORTE 

ALUNO: VIRGINIA DE SOUZA BARBOSA (4475644470) 

ORIENTADOR: GERBSON AZEVEDO DE MENDONCA (45550131404) 

 
CÓDIGO: SB2304 

TÍTULO: DIAGNÓSTICO DAS ESPÉCIES DE MOLLUSCA BENTÔNICOS DO QUEBRA-MAR 

DA REDINHA VELHA-NATAL/RN 

ALUNO: RAPHAELLA SILVA DA COSTA MADRUGA (8930056490) 

ORIENTADOR: ROSANGELA GONDIM D OLIVEIRA ARAUJO (10629343420) 

CO-AUTOR: NATALIA ANDREA CRACIUN BOCCARDI (6160022466) 

CO-AUTOR: LEONAM GOMES RODRIGUES (7383766474) 

CO-AUTOR: NEWTON DE SOUZA PEREIRA FILHO (5949030419) 
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CÓDIGO: SB2305 

TÍTULO: SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UM PACIENTE COM 

TUMOR DE CABEÇA DE PÂNCREAS EM UTI DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM 

NATAL/RN. 

ALUNO: MARIETA SOUSA TAVARES EMIDIO (4991196493) 

ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO (13040600478) 

CO-AUTOR: ALBA ISABELLE MENEZES RATIS (1180638476) 

CO-AUTOR: ROBERTA VAZ DOS SANTOS (5480215469) 

CO-AUTOR: ELILIAN MAIRA DE SOUZA VARELA (4936852430) 

 
CÓDIGO: SB2306 

TÍTULO: EFEITO DO EXTRATO AQUOSO DA BABOSA (ALOE VERA) NOS PARÂMETROS 

HEMATOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS E SUA INFLUÊNCIA NA BIODISPONIBILIDADE DO 

PERTECNETATO DE SÓDIO (NA99MTCO4) EM RATOS WISTAR 

ALUNO: MONIQUE BATISTA DA COSTA (796179484) 

ORIENTADOR: CECILIA MARIA DE CARVALHO XAVIER HOLANDA (20017065453) 

CO-AUTOR: MAURICIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR (5986131452) 

CO-AUTOR: ELIAS HERCULANO DE OLIVEIRA (6365613482) 

 
CÓDIGO: SB2308 

TÍTULO: DETERMINAÇÃO DA DOSE RESPOSTA DE BANANEIRA (MUSA SPP CV. CAIPIRA) 

A EXPOSIÇÃO AO NACL IN VITRO 

ALUNO: ISABELE ARAGAO GOMES (6239649457) 

ORIENTADOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (39198200453) 

CO-AUTOR: JOSÉ FLAMARION OLIVEIRA (10829474404) 

CO-AUTOR: EDILMA DA COSTA PEREIRA (76113736415) 

CO-AUTOR: LUCILA KARLA FELIX LIMA BRITO (87802643449) 

 
CÓDIGO: SB2310 

TÍTULO: O CUIDAR NO PROCESSO PEDAGOGICO: CONCEPÇÕES DOS DOCENTES DA 

GRADUAÇÃO DE ENFERMAGEM NA UFRN 

ALUNO: SABRINA VIANA ALMINTAS (5441485418) 

ORIENTADOR: ROSALBA PESSOA DE SOUZA TIMOTEO (12355844453) 

CO-AUTOR: ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA (1173783482) 

 
CÓDIGO: SB2311 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIINFLAMATÓRIA DE UM HEPARINÓIDE 

EXTRAÍDO DO CAMARÃO CINZA (LITOPENAEUS VANNAMEI). 

ALUNO: LUCILLA RODRIGUES DE SOUZA (6009738407) 

ORIENTADOR: SUELY FERREIRA CHAVANTE (33615217420) 

CO-AUTOR: ADRIANA DA SILVA BRITO (5059628450) 

CO-AUTOR: DAYSE SANTOS ARIMATEIA (5761011417) 

CO-AUTOR: MARCELO ANDRADE DE LIMA (4869395452) 
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CÓDIGO: SB2316 

TÍTULO: UROANÁLISE: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE RESULTADOS DA TIRA 

REATIVA E ANÁLISE MICROSCÓPICA. 

ALUNO: RAFAELA DE MELO PEREIRA (6127143497) 

ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE SOUZA BRITO (12411167415) 

CO-AUTOR: JESSICA ESCOREL CHAVES CAVALCANTI (6174878473) 

CO-AUTOR: MARIANA ARAUJO PAULO DE MEDEIROS (7386558481) 

CO-AUTOR: BRUNA RAFAELA LOURENCO MIRANDA (10899326773) 

 
CÓDIGO: SB2318 

TÍTULO: EXPRESSÃO DE GLP-1 EM INTESTINO DE RATOS WISTAR APÓS A INGESTÃO DA 

FARINHA DE ALGAROBA (PROSOPIS JULIFLORA). 

ALUNO: PAULO RICARDO PORFIRIO DO NASCIMENTO (6903011463) 

ORIENTADOR: JACIRA MARIA ANDRADE DE SOUSA (42950457487) 

CO-AUTOR: PAULO SERGIO MARINHO LUCIO (49188178404) 

CO-AUTOR: NAIANNE KELLY CLEBIS (2441924990) 

CO-AUTOR: DJANILSON LOPES MARTINS (6886073494) 

 
CÓDIGO: SB2319 

TÍTULO: ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DA OCORRENCIA DE FENDAS ORAIS EM CRIANÇAS 

ATENDIDAS NO HOSPITAL DE PEDIATRIA/UFRN 

ALUNO: ANASSELY BEZERRA BESSA (5572187488) 

ORIENTADOR: ADRIANA AUGUSTO DE REZENDE (5410395808) 

CO-AUTOR: SANDRA REGINA DE OLIVEIRA (2501440854) 

CO-AUTOR: MARIA LEILA CARDOSO (2703456476) 

CO-AUTOR: JOÃO FELIPE BEZERRA (1186161450) 

 
CÓDIGO: SB2320 

TÍTULO: MORFOLOGIA TESTICULAR DO GAFANHOTO TROPIDACRIS COLLARIS. 

ALUNO: CLAUDIO BRUNO SILVA DE OLIVEIRA (6745139405) 

ORIENTADOR: RENATA SWANY SOARES NASCIMENTO (90460146491) 

CO-AUTOR: CARLOS AUGUSTO GALVAO BARBOZA (67269621420) 

 
CÓDIGO: SB2322 

TÍTULO: TRIATOMÍNEOS DO SERIDÓ: ECÓTOPOS NATURAIS E PERIDOMICILIARES. 

ALUNO: RODRIGO LIRA DA TRINDADE (1229231463) 

ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA FREIRE DE MELO XIMENES (20007256434) 

CO-AUTOR: GLAUCIA DE OLIVEIRA FERNANDES (5318454437) 

CO-AUTOR: JOSE HILARIO TAVARES DA SILVA (5375252465) 
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CÓDIGO: SB2323 

TÍTULO: PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE DESENVOLVIDO POR ACADÊMICAS DO 

CURSO DE ENFERMAGEM PARA O PROGRAMA TRILHAS POTIGUARES 2008 NO 

MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO-RN 

ALUNO: ROSANA KELLY DA SILVA MEDEIROS (6071906474) 

ORIENTADOR: TASIA HORTENCIO DE LIMA MEDEIROS (7415230434) 

CO-AUTOR: FERNANDA SAMYLLA DA SILVA SANTOS (6947349427) 

CO-AUTOR: LEILA APARECIDA DE VASCONCELOS (5006850450) 

CO-AUTOR: ANA PAULA DE SOUZA SANTOS (6411830460) 

 
CÓDIGO: SB2324 

TÍTULO: EXPOSIÇÃO A RISCOS E DOENÇAS AOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA – 

VIGILANTE NOTURNO 

ALUNO: ALYNE DE OLIVEIRA MATOS (7192512494) 

ORIENTADOR: SORAYA MARIA DE MEDEIROS (20018096468) 

CO-AUTOR: ANNA KAROLINE DE ARAUJO PEREIRA (5978966400) 

CO-AUTOR: FERNANDA SAMYLLA DA SILVA SANTOS (6947349427) 

CO-AUTOR: ROSANA KELLY DA SILVA MEDEIROS (6071906474) 

 
CÓDIGO: SB2327 

TÍTULO: EFEITO DE GLICANA OBTIDA DE CAMARÃO NA RESPOSTA IMUNE DE 

CAMUNDONGO 

ALUNO: GRACIELLE RODRIGUES DANTAS (6497929479) 

ORIENTADOR: JANEUSA TRINDADE DE SOUTO (61689858400) 

 
CÓDIGO: SB2328 

TÍTULO: ANÁLISE DA DIVERSIDADE DE PEIXES EM POÇAS DE MARÉ 

ALUNO: MYCARLA NELY RODRIGUES DOS SANTOS (7443940408) 

ORIENTADOR: MAURO PICHORIM (50373625987) 

CO-AUTOR: LARISSA CHRISTINA GOMES DOS SANTOS (5659359418) 

 
CÓDIGO: SB2331 

TÍTULO: CONHECER PARA TRANSCENDER: SITUAÇÃO DA EVITABILIDADE DO ÓBITO 

INFANTIL EM ÁREAS DA ESF, NATAL – RN. 

ALUNO: BHEATRIZ GONDIM LAMBERT MOREIRA (6878860407) 

ORIENTADOR: ROSALBA PESSOA DE SOUZA TIMOTEO (12355844453) 

CO-AUTOR: ARIANE ROSE SOUZA DE MACEDO OLIVEIRA (48137650415) 

 
CÓDIGO: SB2334 

TÍTULO: O PERFIL DOS PRODUTOS APÍCOLAS NOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 

DO MUNICÍPIO DE NATAL- RN 

ALUNO: VYLMAR BARBOSA DA SILVA (5153252442) 

ORIENTADOR: DEUSIMAR FREIRE BRASIL (2032604817) 

CO-AUTOR: RAYSSA MARIA BEZERRIL FREIRE (5797505401) 

CO-AUTOR: VIRGINIA DE SOUZA BARBOSA (4475644470) 

CO-AUTOR: PAULO ROBERTO PALHANO SILVA (20172770459) 
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CÓDIGO: SB2340 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA DENSIDADE MINERAL ÓSSEA EM CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES COM DIABETES MELLITUS TIPO 1 ATENDIDOS NO HOSPITAL DE 

PEDIATRIA (HOSPED/UFRN) 

ALUNO: HEGLAYNE PEREIRA VITAL DA SILVA (6607617425) 

ORIENTADOR: ADRIANA AUGUSTO DE REZENDE (5410395808) 

CO-AUTOR: MELINA BEZERRA LOUREIRO (3316193421) 

CO-AUTOR: MARIA DAS GRACAS ALMEIDA (10714243434) 

CO-AUTOR: JOÃO FELIPE BEZERRA (1186161450) 

 
CÓDIGO: SB2342 

TÍTULO: HABITUAÇÃO DE SAGÜIS (CALLITHRIX JACCHUS) NA FLONA DE NÍSIA 

FLORESTA, IBAMA-RN. DADOS PRELIMINARES 

ALUNO: ANA CAROLINA CARVALHO XAVIER (6049749493) 

ORIENTADOR: ARRILTON ARAUJO DE SOUZA (31568769415) 

CO-AUTOR: AUDRA REGINA COLOMBO (31563723824) 

 
CÓDIGO: SB2348 

TÍTULO: REVISÃO SISTEMÁTICA DA INFLUÊNCIA MOLECULAR DO NITRATO NA 

CARCINOGÊNESE GÁSTRICA 

ALUNO: CAMILA PEREIRA DE CARVALHO (6412333452) 

ORIENTADOR: RAIMUNDO FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR (1847881459) 

CO-AUTOR: DANIELE DA SILVA MACEDO (5115120402) 

CO-AUTOR: JOCELIO RAMALHO DA SILVA (5661566441) 

CO-AUTOR: FIDEL CASTRO FERREIRA (7061113464) 

 
CÓDIGO: SB2349 

TÍTULO: PRIMEIRO REGISTRO DE CHROMODORIS BINZA E SPURILLA NEAPOLITANA 

(MOLLUSCA: NUDIBRANCHIA) NO LITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL 

ALUNO: MARLON DELGADO MELO (6933240401) 

ORIENTADOR: ROSANGELA GONDIM D OLIVEIRA ARAUJO (10629343420) 

CO-AUTOR: VINICIUS PADULA ANDERSON (9690796720) 

 
CÓDIGO: SB2360 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA SEXUALIDADE EM GESTANTES DA MATERNIDADE ESCOLA 

JANUÁRIO CICCO (MEJC), NATAL - RN 

ALUNO: GIOVANNA MAIA ROSADO CASCUDO RODRIGUES (5252228477) 

ORIENTADOR: ANA CRISTINA PINHEIRO FERNANDES DE ARAUJO (70410798487) 

CO-AUTOR: AUGUSTO CESAR VIEIRA TEIXEIRA (1359095462) 

CO-AUTOR: INDIRA XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUCAS (0) 

CO-AUTOR: ALIPIO MACIEL LIMA DE BRITO (5880147452) 

 
CÓDIGO: SB2364 

TÍTULO: GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: ABORDAGEM DOS RISCOS DE UMA 

GESTAÇÃO PRECOCE 

ALUNO: GABRIELA MIRANDA MOTA (6709919455) 

ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (13051598453) 
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CÓDIGO: SB2367 

TÍTULO: ENTOMOFAUNA COLETADA COM ARMADILHA DE LUZ NEGRA NA BORDA DE 

UM FRAGMENTO DE MATA ATLÂNTICA 

ALUNO: MARCOS PAULO GOMES PINHEIRO (3506052462) 

ORIENTADOR: RICARDO ANDREAZZE (9116463889) 

CO-AUTOR: BIANCA MAIRA DE PAIVA OTTONI (4986033425) 

 
CÓDIGO: SB2368 

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

CATENINA E SUA RELAÇÃO COM A EXPRESSÃO IMUNO-HISTOQUÍMICA DESTAS 

PROTEÍNAS EM ADENOMA PLEOMÓRFICO E CARCINOMA ADENÓIDE CÍSTICO 

ALUNO: MARILIA QUEIROGA ROCHA DA NOBREGA (5920547480) 

ORIENTADOR: LELIA BATISTA DE SOUZA (8588724472) 

CO-AUTOR: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS (28444361453) 

 
CÓDIGO: SB2369 

TÍTULO: IMUNOEXPRESSÃO DE C-KIT EM CARCINOMA ADENÓIDE CÍSTICO DE 

GLÂNDULA SALIVAR 

ALUNO: RAFAEL LOPES FERREIRA LIMA (1359449450) 

ORIENTADOR: MARCIA CRISTINA DA COSTA MIGUEL (82134731400) 

CO-AUTOR: KARUZA MARIA ALVES PEREIRA (78033977353) 

CO-AUTOR: LELIA BATISTA DE SOUZA (8588724472) 

 
CÓDIGO: SB2372 

TÍTULO: ACHADOS DE EOSINOFILÚRIA EM PACIENTES COM LEUCOCITÚRIA. 

ALUNO: JESSICA ESCOREL CHAVES CAVALCANTI (6174878473) 

ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE SOUZA BRITO (12411167415) 

CO-AUTOR: MARIANA ARAUJO PAULO DE MEDEIROS (7386558481) 

CO-AUTOR: RAFAELA DE MELO PEREIRA (6127143497) 

CO-AUTOR: BRUNA RAFAELA LOURENCO MIRANDA (10899326773) 

 
CÓDIGO: SB2383 

TÍTULO: DIVERSIDADE DE CRUSTÁCEOS (ARTHROPODA, CRUSTACEA) EM POÇAS DE 

MARÉ NA PRAIA DE SANTA RITA, EXTREMOZ, RN 

ALUNO: LAIS HELANIA ANDRADE RODRIGUES (7190057447) 

ORIENTADOR: THAIS BARRETO GUEDES DA COSTA (4284483480) 

CO-AUTOR: LILIANE BARBOSA DOS SANTOS (4673139461) 

CO-AUTOR: ROBSON JOSUE DE MOURA LIMA (5749797430) 

CO-AUTOR: JACKELEYDE LAILA OLIVEIRA DA SILVA (6120331476) 
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CÓDIGO: SB2384 

TÍTULO: METODOLOGIA DE ABORDAGEM AOS ASPECTOS GERAIS DO LIXO EM 

ESCOLAS PÚBLICAS DE PARNAMIRIM - RN 

ALUNO: ANA BEATRIZ MACEDO BARBOSA (5172825428) 

ORIENTADOR: ROSANGELA GONDIM D OLIVEIRA ARAUJO (10629343420) 

CO-AUTOR: DAISY BATISTA DE SOUZA (1145330401) 

CO-AUTOR: ALICE DE CASTRO CANELA (4711205454) 

CO-AUTOR: ERIKA CRISTINA PINHEIRO DE CASTRO (33656521832) 

 
CÓDIGO: SB2385 

TÍTULO: ANÁLISE IN SÍLICO DE CDNAS ASSOCIADOS A FLORAÇÃO DA CANA-DE-

AÇÚCAR NA REGIÃO NORDESTE. 

ALUNO: FRANCINALDO LEITE DA SILVA (90654986304) 

ORIENTADOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825) 

CO-AUTOR: VALESKA DALIANE SOUTO DE SOUZA (0) 

CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468) 

CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (297997750) 

 
CÓDIGO: SB2386 

TÍTULO: ESTUDO DA RELAÇÃO PROTEÍNA/CREATININA EM URINA DE PACIENTES COM 

PRÉ-ECLÂMPSIA/ECLÂMPSIA. 

ALUNO: ALDILANE GONCALVES DA FONSECA (7389512423) 

ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE SOUZA BRITO (12411167415) 

CO-AUTOR: JULIANA RAFAELA GRANJEIRO REGO (5603483474) 

 
CÓDIGO: SB2390 

TÍTULO: PROSPECÇÃO IN SILICO DE BETA-GALACTOSIDASES PROCARIÓTICAS. 

ALUNO: JONAS IVAN NOBRE OLIVEIRA (1193849497) 

ORIENTADOR: CARLOS ALFREDO GALINDO BLAHA (80573380082) 

CO-AUTOR: SANDRO ALEX P ROLIM DE ARAUJO (6143085420) 

 
CÓDIGO: SB2391 

TÍTULO: PESQUISA IN SÍLICO DE BETA-GALACTOSIDASES EM FUNGOS. 

ALUNO: SANDRO ALEX P ROLIM DE ARAUJO (6143085420) 

ORIENTADOR: CARLOS ALFREDO GALINDO BLAHA (80573380082) 

CO-AUTOR: JONAS IVAN NOBRE OLIVEIRA (1193849497) 

 
CÓDIGO: SB2392 

TÍTULO: RELAÇÃO HOMEM-TRABALHO-SAÚDE: QUAL A CONTRIBUIÇÃO DA 

ENFERMAGEM? 

ALUNO: ISABEL NEVES DUARTE LISBOA (6736145490) 

ORIENTADOR: SORAYA MARIA DE MEDEIROS (20018096468) 
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CÓDIGO: SB2393 

TÍTULO: IMPACTO DO TREINAMENTO MUSCULAR INSPIRATÓRIO NOS RISCOS DE 

COMPLICAÇÕES PULMONARES PÓS-OPERATÓRIAS EM CIRURGIA CARDÍACA ELETIVA 

ALUNO: RAISSA DE OLIVEIRA BORJA (6050917493) 

ORIENTADOR: KARLA MORGANNA PEREIRA PINTO DE MENDONCA (72298863415) 

CO-AUTOR: THALITA MEDEIROS FERNANDES DE MACEDO (754876403) 

CO-AUTOR: KARILIN TEREZA SANTIAGO DE OLIVEIRA (1065968450) 

 
CÓDIGO: SB2395 

TÍTULO: MEIO AMBIENTE E SAÚDE PÚBLICA: DA EDUCAÇÃO A CIDADANIA 

ALUNO: CARLOS WILKER DANTAS PEREIRA (7879474723) 

ORIENTADOR: ADRIANA FERREIRA UCHOA (58024867320) 

CO-AUTOR: WILLIAM BRUNO DA SILVA (6982016471) 

CO-AUTOR: JULIANA FERREIRA GOMES DE MORAIS (6833815470) 

CO-AUTOR: THIAGO DE MELO CABRAL (3712886497) 

 
CÓDIGO: SB2398 

TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE MICRO NUTRIENTES 

ALUNO: LUCIANE DE LIRA TEIXEIRA (5860412495) 

ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404) 

 
CÓDIGO: SB2399 

TÍTULO: ATIVIDADE ANTIPROLIFERATIVA DE POLISSACARÍDEOS SULFATADOS 

EXTRAIDOS DA ALGA MARROM SARGASSUM FILIPENDULA 

ALUNO: GABRIEL PEREIRA FIDELIS (6141887414) 

ORIENTADOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA (76111830449) 

CO-AUTOR: LEANDRO SILVA COSTA (4647720446) 

CO-AUTOR: DIEGO DE ARAUJO SABRY (5234517411) 

CO-AUTOR: RAFAEL BARROS GOMES DA CAMARA (0) 

 
CÓDIGO: SB2400 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CENTESIMAL DE ALIMENTOS ARTESANAIS, DE 

ORIGEM VEGETAL, PRODUZIDOS E COMERCIALIZADOS EM NATAL/RN 

ALUNO: AURILA MARIA CANDIDO BAY (3378922451) 

ORIENTADOR: JACIRA MARIA ANDRADE DE SOUSA (42950457487) 

CO-AUTOR: MARIA TEREZA BARRETO DE OLIVEIRA (20256680400) 

CO-AUTOR: ELAINE CRISTINA FELIX DA SILVA (3384062477) 

CO-AUTOR: SUERDA MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO (4839431426) 

 
CÓDIGO: SB2405 

TÍTULO: ESTUDO DA BIODISPONIBILIDADE DOS ANTI-CONVULSIVANTES: UMA 

CONTRIBUIÇÃO À FARMACOVIGILÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

ALUNO: RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA (5503045416) 

ORIENTADOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAUJO FERREIRA (83806059420) 
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CÓDIGO: SB2413 

TÍTULO: ADOLESCENTES: COMPORTAMENTOS DE RISCOS FAVORECEM A GRAVIDEZ 

ALUNO: VALERIA JANE JACOME FERNANDES (5310463461) 

ORIENTADOR: AKEMI IWATA MONTEIRO (8449740487) 

 
 

CÓDIGO: OU1745 

TÍTULO: PROBABILIDADE BIOCLIMÁTICA DA GÊNESE DO AEDES AEGYPTI EM NATAL-

RN 

ALUNO: BRUNO CLAYTON OLIVEIRA DA SILVA (3713138486) 

ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (20610700430) 

 
CÓDIGO: OU2018 

TÍTULO: RESULTADOS ALCANÇADOS A PARTIR DA REALIZAÇÃO DE PROJETOS PELO 

PET ENGENHARIA QUÍMICA UFRN DURANTE 12 ANOS DE ATUAÇÃO 

ALUNO: DIOGO ROSEMBERGH DA SILVA NOBREGA (8242417466) 

ORIENTADOR: CAMILA GAMBINI PEREIRA (27111541812) 

CO-AUTOR: JOSETTE LOURDES DE SOUSA MELO (10200720406) 

 
CÓDIGO: OU2282 

TÍTULO: ANÁLISE SENSORIAL DE BISCOITOS ELABORADOS A BASE DE FARINHA DE 

RESÍDUOS DE CAMARÃO (LITOPENAEUS VANNAMEI) 

ALUNO: ERIKA PAULA SILVA FREITAS (5249603483) 

ORIENTADOR: KARLA SUZANNE FLORENTINO DA SILVA CHAVES DAMASCENO 

(87658674400) 
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CÓDIGO: SB1129 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE COLESTEROL NO CAMARÃO LITOPENAEUS VANNAMEI 
ALUNO: DALINE FERNANDES DE SOUZA ARAUJO (4748892463) 
ORIENTADOR: LARISSA MONT ALVERNE JUCA SEABRA (96661135468) 
CO-AUTOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS PEDROSA SCHWARZSCHILD (17547644449) 
CO-AUTOR: KARLA SUZANNE FLORENTINO DA SILVA CHAVES DAMASCENO (87658674400)

Resumo:  
 
        O Brasil é um dos grandes produtores de camarão, tendo sua produção concentrada no cultivo da
espécie Litopenaeus vannamei, especialmente na Região Nordeste. Na literatura há poucos estudos com
relação aos teores de colesterol em camarão, assim, o presente trabalho teve como objetivo determinar o
colesterol na carne do camarão marinho L. vannamei. Foram analisados 4 lotes do camarão congelado. Os
lipídios foram extraídos pelo método de Bligh e Dyer (1959) e o colesterol determinado pelo método
colorimétrico de Bohac et al. (1988). Para a carne do camarão foram encontrados teores de colesterol de
27,01 ± 3,48; 28,28 ± 2,69 e 22,94 ± 2,06 e 37,49 ± 5,09 mg/100g, respectivamente entre os 4 lotes 
estudados. O quarto lote apresentou a maior concentração de colesterol. Os resultados mostraram valor de
colesterol inferior aos referidos na literatura para outras espécies, o que pode tornar a carne do camarão L.
vannamei mais atrativa para os consumidores. 

Palavras chave: Camarão, Litopenaeus vannamei, Colesterol. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1133 
TÍTULO: ESTUDO DA ESTRUTURA POPULACIONAL DE REBANHOS CAPRINOS DA RAÇA 
MOXOTÓ 
ALUNO: ITALA IARA MEDEIROS DE ARAUJO (6853562488) 
ORIENTADOR: ELIZANGELA EMIDIO CUNHA (92257577604) 

Resumo:  
 
        Foram estimados parâmetros populacionais baseados na probabilidade de origem do gene para avaliar
a variabilidade genética numa população constituída por 168 caprinos nativos da raça Moxotó, a fim de
acompanhar o fluxo de material gênico entre sucessivas gerações e direcionar acasalamentos. Estes
parâmetros foram: número efetivo de fundadores (fe); número efetivo de ancestrais (fa); número efetivo de
rebanhos fundadores (fh); coeficiente de endogamia média (F); coeficiente de parentesco médio (AR);
tamanho efetivo da população (Ne) e intervalo de gerações (IEG). Para o fe foi obtido o valor de 49,83 e
para o fa 7,0. Houve aumento de F e AR ao longo das gerações. A população referência foi constituída por
51 indivíduos, sendo que 30 ancestrais contribuíram para sua formação e apenas quatro deles explicaram
mais de 50% de toda a diversidade genética encontrada na população. A relação fe/fa foi de 7,12 refletindo
intenso efeito gargalo no pedigree. Por meio das estimativas desses parâmetros, esta população apresentou
reduzida variabilidade genética cuja tendência é de decrescer ainda mais ao longo do tempo, o que reforça a
necessidade de monitorar a população quanto à sua diversidade alélica atual. 

Palavras chave: conservação genética, diversidade alélica, endogamia, fluxo gênico 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1145 
TÍTULO: AVALIAÇÃO BIOQUÍMICA DA ESTEATOSE HEPÁTICA NÃO ALCOÓLICA EM 
MULHERES COM SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS 
ALUNO: HERMANN DOS SANTOS FERNANDES (71548440) 
ORIENTADOR: TECIA MARIA DE OLIVEIRA MARANHAO (13049127449) 

Resumo:  
 
        Introdução:a síndrome dos ovários policísticos (SOP) é a endocrinopatia mais freqüente na vida
reprodutiva feminina, reconhecida como um dos componentes da síndrome metabólica (SM). Assim,
especula-se a possível relação da SOP com hepatopatia, conseqüência da SM. O objetivo deste trabalho é
avaliar associação entre SOP, SM e hepatopatia. Métodos:estudo transversal envolvendo 339 mulheres
entre 20-34 anos, sendo 142 pacientes com SOP e 197 mulheres não-grávidas da população geral. Para 
avaliação hepática foram analisados os níveis de alanina-aminotransferase(ALT), aspartato-
aminotransferase(AST) e gamaglutamiltransferase(GGT). O tamanho amostral foi calculado por técnica de
amostragem por conglomerados, adotando-se poder de 80% e alfa de 5%. A análise estatística foi feita
através dos testes t-Student e qui-quadrado, adotando-se nível de significância de 5%. Resultados:o grupo 
SOP teve médias significativamente superiores ao grupo controle em relação às parâmetros hepáticos
considerados: AST(26.1±0.8 e 19.7±0.5U/l; p<0,0001); ALT(29.1±3.2 e 12,0±0.7U/l; p<0,0001); GGT
(27.4±1.7 e 17.0±0.8U/l; p=0,01). As freqüências de valores alterados nos grupos SOP e controle foram:
AST≥30U/l (22.7% e 6.4%; p=0,001); ALT≥35U/l (19.1% e 0%); GGT (40.9% e 12,5%; p=0,003).
Conclusão:pacientes com SOP representam grupo de alto risco para apresentar anormalidades dos níveis de
AST, ALT e GGT, fazendo suspeitar de uma provável relação entre SOP, SM e doença hepática não
alcoólica.0 

Palavras chave: Infertilidade feminina, fígado gorduroso, hepatopatias, transaminases. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1150 
TÍTULO: HIPOSSALIVAÇÃO E SEUS FATORES DE RISCO EM IDOSOS FUNCIONALMENTE 
INDEPENDENTES E NÃO INSTITUCIONALIZADOS DA CIDADE DO NATAL/RN 
ALUNO: BONIEK CASTILLO DUTRA BORGES (6140107482) 
ORIENTADOR: KENIO COSTA DE LIMA (50337157472) 
CO-AUTOR: GIOVANA MEDEIROS FULCO (7397900488) 
CO-AUTOR: ALTAÍVA JALES COSTA SOUZA (15626105468) 

Resumo:  
 
        Este trabalho objetivou identificar os fatores de risco para a hipossalivação em idosos funcionalmente
independentes e não institucionalizados. Participaram do estudo 315 idosos de ambos os sexos, com 60
anos e mais, selecionados de grupos públicos de idosos da cidade do Natal-RN. O estudo foi do tipo caso-
controle e a coleta de dados foi realizada através de questionário, exame físico e sialometria não estimulada
e estimulada. Três grupos casos e um controle integraram a amostra. No grupo caso I, incluiu-se os 
indivíduos cuja sialometria não estimulada esteve < 0,1 mL/min; no II, somente os idosos que os valores da
sialometria estimulada foram ≤ 0,5 mL/min; e no III, foram enquadrados os indivíduos com hipossalivação
por ambas as técnicas sialométricas simultaneamente. O grupo controle foi composto de idosos que
apresentaram valores de fluxo salivar superiores aos dos casos. Os dados foram analisados por meio do
teste X2 (α=0,05) e do teste de Kruskal-Wallis. Estiveram associados à hipossalivação: densidade
domiciliar (p=0,04), para os grupos II e III; Índice de Massa Corpórea (IMC) (p=0,014), para os grupos I, II
e III; além de número de cigarros/dia consumidos no passado (p=0,0033) e uso de Inibidores de Reabsorção
Óssea (IRO) (p=0,015), apenas para o grupo III. Portanto, alta densidade domiciliar, elevado IMC, grande
quantidade de cigarros/dia consumidos no passado e ingestão de IRO foram considerados fatores de risco
para a hipossalivação na amostra estudada. 

Palavras chave: salivação, idosos, fatores de risco 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1152 
TÍTULO: CARCINOMA EPIDERMÓIDE DE LINGUA E LÁBIO INFERIOR-PERFIL DO 
INFILTRADO INFLAMATÓRIO 
ALUNO: MARIA FERNANDA FERNANDES LOPES (906307422) 
ORIENTADOR: LELIA MARIA GUEDES QUEIROZ (59539224420) 
CO-AUTOR: ÉRICKA JANINE DANTAS DA SILVEIRA (2869049420) 
CO-AUTOR: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS (28444361453) 
CO-AUTOR: HEBEL CAVALCANTI GALVAO (41291824472) 

Resumo:  
 
        A progressão do carcinoma epidermóide (CE) oral parece sofrer influência de fatores relacionados ao
hospedeiro, como a resposta imunológica, a qual parece ser essencial para a defesa anti-neoplásica. Este 
estudo pretende realizar um estudo morfológico de gradação de malignidade, em 30 CEs de língua e 20 de
lábio inferior, e analisar a imunidade local através da imuno-histoquímica, utilizando os anticorpos anti-
CD3, -CD4, -CD8, -CD25 e –zeta, comparando a imunomarcação em ambas as localizações, com a 
intensidade de infiltrado inflamatório no front de invasão e com a presença ou não de metástase. Verificou-
se que 56,66% de CEs de língua e 35% de lábio inferior foram graduados em alto grau de malignidade. Em
relação à imunomarcação, a contagem de células CD3+, CD4+, CD8+ e CD25+ foi maior nos CEs de lábio
inferior e sem metástase, enquanto o anti-zeta foi mais expresso nos casos sem metástase. Houve 
associação significativa positiva entre os anticorpos anti-CD3, anti-CD8 e anti-CD25 e o infiltrado 
inflamatório (p=0,023, p=0,002 e p=0,030, respectivamente); e os anti-corpos anti-CD8 e anti-CD25, 
estiveram mais presentes nos CEs de lábio inferior, apresentando uma associação significativa com a
localização anatômica (p=0,004). A razão CD4/CD8 não exibiu associação significativa com metástase nem
com localização anatômica. Concluiu-se que o parâmetro infiltrado inflamatório não constituiu um
indicador de agressividade nos CEs de língua e lábio inferior analisados. 

Palavras chave: Carcinoma epidermóide; infiltrado inflamatório; metástase. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1154 
TÍTULO: ANATOMIA COMPARADA DO TUBO DIGESTÓRIO DE TARTARUGAS MARINHAS 
ALUNO: MARCELA DOS SANTOS MAGALHAES (4977005490) 
ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA (3597959431) 
CO-AUTOR: NAISANDRA BEZERRA DA SILVA (91439760420) 
CO-AUTOR: ANA CAROLINA DE ARAUJO TAVARES (7397756425) 
CO-AUTOR: MARIA DE LOURDES FREITAS (30524474400) 

Resumo:  
 
        O presente estudo objetivou analisar comparativamente o sistema digestório das tartarugas marinhas.
Foram analisados 21 animais das espécies Chelonia mydas (n=11), Lepidochelys olivacea (n=6), Caretta
caretta (n=2), Eretmochelys imbricata (n=1) e Dermochelys coriacea (n=1). A retirada dos órgãos
digestivos ocorreu após abertura do plastrão. A descrição de cada órgão [esôfago, estômago, intestino
delgado (ID) e intestino grosso (IG)] foi realizada com o tubo digestório aberto. Os resultados mostraram
que, esôfago de todas as espécies foi marcado pela presença de papilas pontiagudas em sua mucosa interna.
O estômago mostrou, mais freqüentemente, forma de um “J” de aspecto saculiforme com fundo cego nas 
espécies C. mydas, L. olivacea e E. imbricata; e formato tubular curvilíneo na C. caretta e D. coriacea. O ID
apresentou mucosa marcada pela presença de pregas cuja disposição variou em relação aos diferentes
segmentos (duodeno, jejuno e íleo). Apenas na espécie D. coriacea, a mucosa do IG apresentou pregas que
possuíam distribuição irregular, nas demais espécies estudadas, não foi evidenciada a presença de pregas no
IG. A morfologia do tubo digestório das tartarugas marinhas analisadas variou em função da categoria
trófica de cada espécie, possuindo adaptações necessárias para uma eficiente digestão. 

Palavras chave: Morfologia, Tubo Digestório, Tartaruga Marinha 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1156 
TÍTULO: A VISÃO DE MULHERES DE UM CENTRO DE SAÚDE REPRODUTIVA SOBRE 
CLIMATÉRIO E MENOPAUSA 
ALUNO: CECILIA NOGUEIRA VALENCA (6139778409) 
ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO (446114472) 

Resumo:  
 
        O climatério é uma fase na vida feminina em que há queda de níveis de estrogênio/progesterona,
originando sinais e sintomas desagradáveis denominados síndrome do climatério, desequilibrando o
cuidado diário. Os objetivos deste estudo foram: identificar as informações de mulheres no climatério sobre
esta fase; descrever seus sinais e sintomas; identificar medidas de auto-cuidado realizadas. Esta pesquisa 
quanti/qualitativa teve uma amostra de 50 mulheres de 45 e 59 anos, do programa de assistência à saúde no
climatério do Centro de Saúde Reprodutiva Prof. Leide Morais, Natal/ RN, em agosto de 2007. Principais
resultados: 64% eram casadas (36% donas de casa), 56% católicas, 36% tinham ensino fundamental
completo, 64% com renda acima de dois salários mínimos. 84% já ouviram falar sobre o climatério e 94%
acerca da menopausa, mas confundiam climatério com menopausa, terceira idade e doença. O climatério
revelou-se como uma fase de ansiedade, artralgias/mialgias e fogachos. Consideraram como medidas
importantes para a qualidade de vida: atividade física, alimentação saudável e evitar o tabagismo. 50%
dessas mulheres praticam exercício físico (caminhada/ginástica). Acerca da alimentação saudável, as
respostas limitaram-se a diminuir carboidratos e gorduras. Conclui-se ser cogente que as mulheres tenham 
acesso à informação em saúde para compreender as mudanças do climatério/menopausa, sendo capazes de
prevenir/amenizar a síndrome do climatério e exercer o auto-cuidado. 

Palavras chave: Climatério, menopausa, auto-cuidado. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1160 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA: ESTUDO EM HOSPITAL 
DE PEDIATRIA EM BOA VISTA- RR. 
ALUNO: ISABEL KAROLYNE FERNANDES COSTA (5900226441) 
ORIENTADOR: GLAUCEA MACIEL DE FARIAS (2567415491) 

Resumo:  
 
        A violência é considerada um agravo à saúde de grande importância a nível mundial, pois cada vez
mais, esses eventos ocorrem em todas as faixas etárias principalmente entre crianças, configurando uma
importante causa de morbimortalidade no mundo. Por esta razão, grande número desses indivíduos busca os
serviços de saúde para prestação de cuidados. Em relação à criança hospitalizada vítima de violências,
Martins (2005), ressalta que o profissional que as atende deve estar consciente do seu papel em detectar e
saber conduzir as situações de agravo à saúde. Portanto, trata-se de um estudo exploratório descritivo 
quantitativo, realizado no Hospital da Criança Santo Antônio/RR. Objetivamos identificar, de acordo com a
vivência de cada profissional de saúde, os tipos de violência na criança hospitalizada, seus agressores e a
região corpórea mais atingida com uma população de 235 profissionais de saúde. Os resultados evidenciam
predomínio do sexo feminino 179 (76,2%) na faixa etária entre 31 e 35 anos com 63 (26,8%). Quanto à
formação profissional, 150 (63,9%) eram auxiliares e técnicos de enfermagem, 38 (16,2%) médicos, 35
(14,8%) enfermeiros, 07 (3,9%) assistentes sociais e 05 (2,1%) psicólogos. A violência mais comumente
identificada foi a física 29%, seguida da negligência, 25,80%. Analisando a região corpórea, 26,55%
identificaram os membros e a cintura pélvica, seguido da cabeça e pescoço (22,94%). Ainda 27,72%
consideraram a mãe o principal agressor, seguido do pai com 26,36% 

Palavras chave: Maus-Tratos Infantis, Criança Hospitalizada , Enfermagem Pediátrica 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1163 
TÍTULO: ALTERAÇÕES NOS MECANISMOS DE DEFESA ANTIOXIDANTE (ENZIMAS E 
MOLÉCULAS) DE PACIENTES COM ESQUISTOSSOMOSE 
ALUNO: KARLA DILLANY GOMES BESSA (1248670493) 
ORIENTADOR: ANA CLAUDIA GALVAO FREIRE (79221521400) 

Resumo:  
 
        A esquistossomose cursa com significativo dano hepático, essas alterações surgem a partir do inicio da
oviposição e formação de granulomas. O grau da lesão depende do número de ovos que chega a esse órgão,
bem como da intensidade da reação granulomatosa que induzem. O objetivo deste trabalho foi avaliar a
ocorrência de alterações nos parâmetros oxidante/ antioxidante que fazem parte do sistema de defesa do
organismo, e observar se os mesmos provocariam estresse oxidativo em indivíduos com esquistossomose,
além de correlacionar esses parâmetros com a carga parasitária dos indivíduos. Foram selecionados dois
grupos de estudo, constituídos de indivíduos de ambos os sexos, com faixa etária compreendida entre 16 e
30 anos. Um grupo controle e um teste, formado por indivíduos sem (n=30) e com esquistossomose (n=30),
respectivamente. A avaliação da peroxidação lipídica foi realizada por meio da determinação do
malondialdeído e a defesa antioxidante pela dosagem da glutationa reduzida e atividade da catalase. Os
resultados sugerem a ocorrência do estresse oxidativo nos indivíduos com esquistossomose e observou-se 
uma correlação entre a quantidade de ovos e os parâmetros pró-oxidantes e antioxidantes. Esses resultados 
sugerem que o nível da carga parasitária esteja relacionado com o estresse oxidativo. OBS. Não posso
apresentar o trabalho no CIC porque irei me formar em julho de 2008. 

Palavras chave: esquistossomose, carga parasitária, prevenção 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1165 
TÍTULO: ANÁLISE DO EFEITO DE ESTRESSES BIÓTICOS E ABIÓTICOS SOBRE O PERFIL 
PROTÉICO DE PINHÃO-MANSO. 
ALUNO: RAPHAEL RUSSI DE OLIVEIRA ARAUJO (6863160455) 
ORIENTADOR: ADRIANA FERREIRA UCHOA (58024867320) 

Resumo:  
 
        O pinhão-manso (Jatropha curcas L.) é uma oleaginosa especialmente interessante para a produção de
biodiesel e ainda assim, há pouco conhecimento sobre sua biologia. Estresses abióticos e bióticos podem
reduzir significativamente os rendimentos das lavouras de pinhão manso e restringir as latitudes e os solos
onde esta espécie comercialmente importante pode ser cultivada no Nordeste. As implicações são enormes,
para a cadeia produtiva do biodisel derivado desta oleaginosa. Considerando este problema, o presente
projeto tem como objetivo geral, analisar o perfil protéico de algumas variedades de pinhão manso
cultivadas na região Nordeste, e observar proteínas envolvidas nos mecanismos regulatórios e de resistência
as mais adversas condições naturais as quais se desenvolve. Dispondo de pouca informação na literatura
científica quanto às proteínas do pinhão-manso, elaboramos protocolos de extração de proteínas para uma
variedade obtida no sertão do Rio Grande do Norte. Resultados promissores são esperados com a conclusão
do trabalho. 

Palavras chave: Pinhão manso, perfil protéico, biodiesel, estresses bióticos/abióticos 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1174 
TÍTULO: UMA FERRAMENTA DE ADMINISTRAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES PARA 
MONITORAMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A "BOTS" E "BOTNETS" 
ALUNO: MYCHELL TEIXEIRA DE ARAUJO (4993692463) 
ORIENTADOR: SERGIO VIANNA FIALHO (31510230700) 

Resumo:  
 
        A crescente disseminação de toda espécie de código malicioso é sem dúvida um dos maiores
problemas que os administradores de redes enfrentam. Muito vem sendo feito para cambater esses
"softwares" e as pessoas que os criam ou os usam, seja por meio de novos ferramentas ou técnicas. O
aplicativo de segurança de redes de computadores a ser desenvolvido, tem como objetivo auxiliar o
administrador de redes no monitoramento de atividades relacionadas à "Bots" e "Botnets", por meio de
análise de tráfego e através de assinaturas de ataques, gerando relatórios diários e alertando o administrador
para possíveis ataques e comprometimento da rede. O aplicativo ainda permitirá que sejam configurados o
envio dos alertas, assim como adicionar novas assinaturas de ataques. Através de uma interface amigável o
administrador porderá acompanhar a análise de tráfego, portas abertas, conexões não permitidas e os
possíveis ataques direcionado a sua rede, podendo tomar as devidas ações. 

Palavras chave: rede de computadores, "Bots", "Botnets", segurança de redes. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1179 
TÍTULO: GORDURA FECAL EM CRIANÇAS COM FIBROSE CÍSTICA ATRAVÉS DO MÉTODO 
DE ESTEATÓCRITO 
ALUNO: ERIBERTO ELEONARDO PEREIRA TORRES (5257007495) 
ORIENTADOR: EDNA MARQUES DE ARAUJO SILVA (9634967434) 

Resumo:  
 
        O presente projeto foi submetido à apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HUOL, sendo o
mesmo aprovado CAAE – 1469.0.000.294-07, CEP – 062/07. O estudo foi realizado em 2 grupos de 
crianças de ambos os sexos com idade entre 1 a 15 anos. Um grupo formado 8 crianças portadoras de
fibrose cística que apresentavam distúrbios digestivos, sendo que as mesmas eram tratadas e devidamente
medicadas, acompanhadas pela Clínica do Hospital de Pediatria da UFRN, e um segundo grupo formado
por 7 crianças saudáveis, acompanhada pelo setor de nutrição da Unidade de saúde de Brasília Teimosa.
Todas as crianças foram escolhidas aleatoriamente nas unidades mediante um termo de consentimento
assinado pelos pais ou responsáveis.As crianças com fibrose cística tinham o cadastramento realizado pelo
médico (fibrocísticos), pela nutricionista (controle) que as acompanha pelo aluno do Curso de Farmácia da
UFRN, ocasião em que deverá ser preenchida uma ficha com os dados da criança.A coleta das amostras de
fezes para análise, foi realizada sem conservante no prazo máximo de 24hs e processadas pelos dois
métodos de esteatócrito de forma que não pudesse ser processada ao mesmo tempo pelos dois métodos
conforme metodologia descrita por PHUAPRADIT,1981: método do esteatócrito clássico e ácido.Os
resultados foram analisados pelo teste estatístico de correlação das variáveis por Regressão Logística em
virtude de o estudo utilizar mais de duas variáveis. 

Palavras chave: Esteatócrito-gordura fecal-fibrose cistica 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1181 
TÍTULO: PERFIL SOCIOECONÔMICO DA COMUNIDADE DE PESCADORES ARTESANAIS DO 
RIO PIUM (PIRANGI/RN) 
ALUNO: NICOLAS LUCIANO RUIZ (1371022402) 
ORIENTADOR: JORGE EDUARDO LINS OLIVEIRA (14076306449) 
CO-AUTOR: HELENA FAGUNDES BOUTH (5257057409) 

Resumo:  
 
        A pesca artesanal é uma importante atividade econômica do estado do Rio Grande do Norte. Os
pescadores que vivem nas margens do rio Pium, que está localizado entre os municípios de Parnamirim
(Praia de Pirangi do Norte) e Nísia Floresta (Praia de Pirangi do Sul) contribuem com esta atividade. O
presente trabalho teve como objetivo caracterizar socioeconomicamente a comunidade pesqueira desse rio.
Para a realização deste trabalho foram aplicados questionários que abordavam características culturais e
sociais dessa comunidade. Um total de 27 pescadores foram entrevistados. Destes 40,74% (n=11) se
encontram na faixa etária de 26 aos 35 anos; 29,63% (n=8) entre 36 a 45 anos; 14,81% (n=4) nas faixas
etárias de 15 a 25 anos e maiores do que 46 anos. Quanto à renda mensal estimada, somente 7,41% (n=2)
ganham menos de R$200; 66,67% (n=18) ganha entre R$201 e R$600; e 25,93% (n=7) ganha acima de
R$601. Dos entrevistados, 14,8% (n=4) eram analfabetos; 62,9% (n=17) estudaram até a 4ª serie e 22,2% 
(n=6) chegaram até a 8ª serie do ensino fundamental. Neste caso, nenhum dos entrevistados iniciou o
ensino médio. 37% (n=10) vivem exclusivamente da pesca; 26% (n=7) tem atividades extras como auxiliar
de construção; 37% (n=10) trabalha com o comércio, turismo e outros. Assim, essa caracterização pode
auxiliar futuras pesquisas e a criação de alternativas a serem implantados no local, visando benefícios na
qualidade de vida da comunidade em estudo por parte dos órgãos competentes. 

Palavras chave: perfil socioeconomico ; pesca ; comunidade pesqueira ; pesca artesanal 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1184 
TÍTULO: IOGURTE DE LEITE DE BÚFALA COM ADIÇÃO DE GELÉIA DE UMBÚ: ESTUDO DA 
ELABORAÇÃO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E ACEITAÇÃO 
ALUNO: KATIA CRISTINA BORGES DE MEDEIROS (2966968460) 
ORIENTADOR: ROBERTA TARGINO PINTO CORREIA (84702885472) 
CO-AUTOR: ADJA CRISTINA LIRA DE MEDEIROS (5267930407) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho objetiva avaliar a elaboração do iogurte produzido com leite bubalino e acrescido
de calda de umbu, visando obter produto de elevada qualidade e aceitação sensorial. O produto foi
comparado com o tradicional iogurte bovino através de determinações físico-químicas e sensoriais. A calda 
foi acrescida na proporção 15% (p/p) em relação à base láctea, sendo metade misturada ao iogurte e a outra
metade no fundo do copo. As determinações de pH, acidez (ºDornic), sólidos totais (%), cinzas (%), 
proteína (%), gordura (%), açúcares redutores (%) e açúcares redutores totais (%) foram realizados nos
iogurtes, e para a calda, pH, acidez e atividade de água. As análises foram realizadas segundo Normas do
Instituto Adolfo Lutz (1985) e os teores de açúcares redutores (AR) e redutores totais (ART) dosados pelo
método DNS (MILLER, 1959). A análise sensorial utilizou a escala hedônica com 30 provadores não-
treinados para os atributos aparência, odor, consistência e sabor. Os leites de vaca e búfala alcançaram,
respectivamente, pH 6,63 e 6,77. Foram observadas diferenças estatisticamente significante em
praticamente todas as determinações físico-químicas realizadas. Conclui-se, dessa forma, que a produção de 
iogurte bubalino é viável, tendo em vista os excelentes resultados sensoriais obtidos e índices de aceitação
superiores a 70%. 

Palavras chave: iogurte, leite bubalino, calda, umbu. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1185 
TÍTULO: VALIDAÇÃO DE QUESTIONÁRIO PARA IDENTIFICAÇÃO DAS DISFUNÇÕES 
SEXUAIS FEMININAS (DSF) 
ALUNO: MAIRA DE ARAUJO BARROS XAVIER (3518436473) 
ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (6705430478) 
CO-AUTOR: MARCELA ARRUDA PEREIRA SILVA (842421452) 
CO-AUTOR: CAMILA GOMES FERNANDES DE SOUZA (1210402408) 

Resumo:  
 
        A DSF é uma alteração em uma ou mais fases da resposta sexual humana e apresenta alta prevalência
na população feminina. O presente estudo deteve-se à validação de um questionário adaptado (FSFI) para
aferir a real situação da população a ser investigada. O objetivo é validar instrumento para pesquisa de
DSF, testar a consistência interna e avaliar o poder discriminatório do questionário. A amostra é composta
por 14 mulheres, com idade entre 22 e 60 anos, tendo 8 o diagnóstico clínico de DSF e 6 sem DSF. Foi
aplicado um questionário composto por uma seção com dados sócio-econômicos e outra abordando a saúde 
sexual feminina. Esses questionários foram submetidos à análise estatística pelo teste t-Student, alfa de 
Cronbach e teste de Fisher, com significância para p< 0,05. Foi obtido o valor de p= 0,00034 pelo teste t-
Student, confirmando o poder discriminatório do questionário e alfa de Cronbach igual a 0,87,
demonstrando a consistência interna. Observou-se significância estatística na associação de DSF com
raça/cor (p= 0,026) e escolaridade (p= 0,006), e tendência à significância estatística para a associação com
paridade (p = 0,054). Conclui-se que o instrumento foi validado como ferramenta auxiliar na identificação
de mulheres com disfunção sexual. 

Palavras chave: DSF, disfunção sexual Feminina, Disfunção sexual, Saúde sexual 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1192 
TÍTULO: EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO COM MEGADOSE DE RETINOL PALMITATO SOBRE 
OS NÍVEIS DE RETINOL DO LEITE COLOSTRO. 
ALUNO: GABRIELLE MAHARA MARTINS AZEVEDO (6212037426) 
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (18095640425) 
CO-AUTOR: KATHERINE FEITOSA DE ARAUJO (5751797400) 
CO-AUTOR: DANIELLE SOARES BEZERRA (3378988479) 
CO-AUTOR: KARLA DANIELLY DA SILVA RIBEIRO (981527426) 

Resumo:  
 
        A hipovitaminose A pode comprometer a gestação, pois a vitamina A é indispensável para o
crescimento e desenvolvimento fetal normal. Para reduzir os efeitos deletérios causados pela deficiência de
vitamina A, importante problema de saúde pública, têm-se implementado a administração de retinil 
palmitato no pós-parto, para aumentar os níveis da vitamina no leite materno, garantindo a transferência
para o lactente. No entanto, a eficácia dessa intervenção ainda é questionada. Esse estudo objetivou avaliar
o efeito da suplementação materna com megadose de retinil palmitato (200.000 UI) sobre os níveis de
retinol no leite colostro de lactantes saudáveis do Hospital Dr. José Pedro Bezerra, Natal-RN. Foram 
recrutadas 85 mulheres e distribuídas aleatoriamente em dois grupos, sendo o grupo S1 aquelas
suplementadas com megadose de retinil palmitato; e grupo C as não suplementadas. O leite colostro foi
coletado antes (tempo 0) e 24 hs após a suplementação. O retinol foi analisado por Cromatografia Líquida
de Alta Eficiência. O nível de retinol no colostro do grupo S1 aumentou após a suplementação, de 92,2 ±
51,9 µg/dL no tempo 0 para 165,1 ± 80,2 µg/dL no tempo 24 hs (p < 0,001). No grupo C não houve
diferença entre os tempos 0 e 24 hs (94,8 ± 40,2 µg/dL e 93,4 ± 34,8 µg/dL, respectivamente, p=0,965). Os 
resultados comprovam que a megadose de vitamina A aumentou os níveis de retinol no leite, sendo efetiva
como medida de intervenção contra a hipovitaminose A. 

Palavras chave: Vitamina A, Leite colostro, Suplementação 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1193 
TÍTULO: AVALIAR OS NÍVEIS DE RETINOL NO FÍGADO DE GALINHA DISPONÍVEIS PARA 
CONSUMO NOS GRANDES SUPERMERCADOS DE NATAL/RN. 
ALUNO: JEANE FRANCO PIRES (6133133481) 
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (18095640425) 
CO-AUTOR: VIDEANNY VIDENOV ALVES DOS SANTOS (982749457) 
CO-AUTOR: ANA PAULA MARQUES DA COSTA (4976238466) 

Resumo:  
 
        A ingestão inadequada de alimentos fonte de vitamina A é tida como o principal fator etiológico da
carência de vitamina A. Uma das medidas de intervenção para combater essa deficiência, é o incentivo ao
consumo de alimentos ricos em vitamina A, como o fígado, maior fonte dietética. Este estudo teve como
objetivo avaliar as concentrações de retinol nos fígados de galinha frescos e após cozimento por 45 minutos
à temperatura de 98ºC e compará-las com as recomendações de ingestão desse micronutriente em crianças e
adultos. Foram analisadas 20 amostras, sendo 10 frescas e 10 cozidas, por cromatografia líquida de alta
eficiência (CLAE). Os valores de retinol encontrados nos fígados frescos e cozidos foram 6337,7 ± 289,4 e 
6083,3 ± 542,5 µg/100g, respectivamente. A diferença entre o retinol dos fígados frescos e cozidos não
foram diferentes (p<0,21). O Institute of Medicine (2001) recomenda um consumo diário de vitamina A (ou
retinol equivalente – RE) para homens a partir de 14 anos igual a 900 µg; para mulheres a partir de 14 anos, 
700 µg; grávidas entre 19-50 anos, 770 µg e para lactantes (19-50 anos), 1300 µg; para crianças entre 0 e 6 
meses de vida, 400µ g e para crianças entre 1 e 3 anos, 300 µg. Estes resultados demonstraram que o fígado 
de galinha é uma excelente fonte de vitamina A e que o cozimento não causa redução dessa vitamina. 

Palavras chave: Palavras Chaves: Vitamina A, Fígado de galinha, Cozimento. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1199 
TÍTULO: COMPONENTES CELULARES DO CORPO LÚTEO E DA ÁREA DAS CÉLULAS 
ESTEOIDOGÊNICAS DE CABRAS EM DIFERENTES ESTÁGIOS DO CICLO ESTRAL 
ALUNO: JOELMA VASCONCELOS CELESTINO DA SILVA (4598203463) 
ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA (3597959431) 
CO-AUTOR: MARIA TEREZA MARINHO MIRANDA (0) 
CO-AUTOR: MARIA DE LOURDES FREITAS (30524474400) 
CO-AUTOR: NAISANDRA BEZERRA DA SILVA (91439760420) 

Resumo:  
 
        Objetivou-se avaliar a composição celular do corpo lúteo (CL) de cabras durante ciclo estral e
correlacionar com a atividade do órgão. Foram utilizadas 20 cabras adultas, divididas em 4 grupos,
submetidas ao tratamento de indução/sincronização do estro. Em seguida, abatidas nos dias 2, 12, 16 e 22
após estro (p.e.). Posteriormente, os CL foram dissecados, fixados e incluídos em parafina. Verificou-se que 
dentre as células esteroidogênicas, as predominantes foram as células luteínicas pequenas (CLP), apesar do
aumento significativo das células luteínicas grandes (CLG) no d12 (p< 0,01). Em relação, as células não-
esteroidogênicas, o fibroblasto foi o constituinte predominante, em quase todas as fases do ciclo estral,
exceto no d12. O número de células endoteliais foi diminuindo progressivamente durante o ciclo. Houve
um aumento significativo no diâmetro das CLP e CLG entre d2 e d12 p.e. e, uma redução entre d16 e d22.
Portanto, a composição celular do CL variou em função da fase do ciclo e estas variações podem ser
utilizadas como parâmetros na avaliação histofisiológica do órgão. 

Palavras chave: Morfologia, Células luteínicas, Progesterona, Corpo lúteo 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1210 
TÍTULO: A SAÚDE PÚBLICA FRENTE À VIOLÊNCIA INFANTIL 
ALUNO: ALANE DE MEDEIROS SILVA (7295521445) 
ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO (446114472) 

Resumo:  
 
        Ao se tratar de violência infantil, vale ressaltar que esta compreende, segundo o artigo 19 da
"Convenção e o trabalho do comitê sobre os Direitos da Criança", todas as formas de violência física ou
mental, ferimento, tratamento negligente, maus tratos ou exploração e abuso sexual. Com isso, esse tema
representa um grande problema, devido principalmente, a sensação de insegurança causada em todas as
esferas sociais e ao custo financeiro que vem representando para todos. Nessa perspectiva, é preciso
considerar a responsabilidade da saúde pública, principalmente no sentido da prevenção, frente a esses
casos de violência. Este trabalho tem por objetivos descrever e identificar o papel do setor saúde nesses
casos. Trata-se de uma revisão bibliográfica, de caráter qualitativo e descritivo, realizada a partir de artigos
pesquisados em sites da internet. Os profissionais de saúde, em sua prática diária, devem não só tratar ou
diagnosticar lesões, mas também buscar e identificar problemas que levem a suspeitas sobre possíveis casos
de violência. Quando se trata de violência infantil, eles precisam estar preparados, além de “saber ouvir”
tanto a criança, quanto a família. Assim, cabe a esses profissionais gerar informações, estabelecer medidas
de educação, discutir sobre as políticas públicas, tanto junto aos outros setores, como também à população. 

Palavras chave: violência; criança; prevenção 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1211 
TÍTULO: LYCOPERDACEAE (GASTEROMYCETES, BASIDIOMYCOTA) EM ÁREAS DE MATA 
ATLÂNTICA E CAATINGA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL. 
ALUNO: MARCOS MATEUS BARROS BARBOSA (4796501444) 
ORIENTADOR: IURI GOULART BASEIA (67421199420) 

Resumo:  
 
        A família Lycoperdaceae atualmente possui 18 gêneros com cerca de 160 espécies. É um grupo com
ampla distribuição geográfica, com registros de espécies ocorrendo tanto em regiões desérticas como em
árticas, todavia, a grande diversidade se encontra nas florestas tropicais onde atuam degradando matéria
orgânica vegetal, possui grande importância na agricultura, com as espécies ectomicorrízas, e na
biotecnologia com substâncias úteis para indústria . Devido ao baixo índice de trabalhos no Estado é que
iniciou-se um estudo sobre a diversidade deste grupo. Assim coletou-se fungos em áreas de preservação 
como o Parque Estadual Dunas do Natal e a RPPN Mata Estrela no Município de Baía Formosa,
representando áreas de Mata Atlântica e, áreas de Semi-árido a Estação Ecológica do Seridó. No 
laboratório, o material foi examinado macro- e microscopicamente, descrevendo seus caracteres
morfológicos importantes para a identificação. Também foram feitas analises de microestruturas em
microscópio eletrônico de varredura (MEV). Até o momento foram identificados os seguintes táxons:
Vascellum (V. pratense, V. sp), Morganella fuliginea, Langermannia wahlbergii, Disciseda pedicellata, D.
candida, Lycoperdon perlatum, L. pyriforme. As espécies mais comuns encontradas nas áreas investigadas
foram: Langermannia wahlbergii, e em seguida Morganella fuliginea. Como destaque tem-se as duas 
espécies do gênero Disciseda a qual representa a primeira referência para o país. 

Palavras chave: Taxonomia, Agaricomycetidae, Lycoperdaceae 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1213 
TÍTULO: MICROSCOPIA DO ÚTERO E TUBA UTERINA DE CABRAS AO LONGO DO CICLO 
ESTRAL 
ALUNO: KEYLLE DE SOUSA BRITO (6359008408) 
ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA (3597959431) 
CO-AUTOR: MARIA TEREZA MARINHO MIRANDA (0) 
CO-AUTOR: NAISANDRA BEZERRA DA SILVA (91439760420) 
CO-AUTOR: MARIA DE LOURDES FREITAS (30524474400) 

Resumo:  
 
        Objetivou-se avaliar alterações epiteliais da mucosa tubária e uterina, especialmente, em relação aos
componentes celulares, em diferentes fases do ciclo estral. 20 cabras adultas divididas em 4 grupos foram
submetidas tratamento de sincronização do estro. Amostras foram coletadas nas fases: grupo 1(g1): 2º dia 
(d2) pós-estro (p.e.); g2: d12 p.e.; g3: d16 p.e.; e g4: d22 p.e. e submetidas aos processos histológicos de 
rotina. Epitélio de revestimento do útero é do tipo pseudoestratificado, já tuba é do tipo cilíndrico simples
ciliado. As fímbrias apresentaram epitélio pseudoestratificado. No infundíbulo, altura do epitélio foi
significantemente maior nos grupos 1 e 2 (p< 0,05), bem como apresentou maior número de células ciliadas
(CC) em relação às células secretoras (CS), entretanto não houve diferença significativa entre os grupos. Na
ampola, altura do epitélio do g2 apresentou-se significativamente maior em relação aos outros grupos, e
houve uma maior percentagem de CS nos grupos 1 e 2, porém não sobrepondo CC que sempre estão em
maior percentual. No istmo, a altura do epitélio foi significativamente maior em g2 e g3 e número de CS foi
maior em relação aos outros segmentos da tuba. Variou o epitélio da mucosa tubária e uterina de cabras,
especialmente em relação aos componentes celulares, em diferentes fases do ciclo estral, provavelmente
relacionadas à função de cada órgão na reprodução, podendo essas mudanças ser utilizada na avaliação
clínica e funcional desses órgãos. 

Palavras chave: Cabras, útero, tuba uterina, ciclo estral 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1215 
TÍTULO: EFEITO DA EXPOSIÇÃO À LUZ SOLAR MATINAL SOBRE O CICLO SONO E VIGÍLIA 
DE ADOLESCENTES NO RETORNO ÀS AULAS. 
ALUNO: ALINA ROCHA PIRES (6971357485) 
ORIENTADOR: CAROLINA VIRGINIA MACEDO DE AZEVEDO (61903680425) 
CO-AUTOR: ALINE SILVA BELISIO (5881789423) 
CO-AUTOR: JANE CARLA DE SOUZA (87769492491) 
CO-AUTOR: IVANISE CORTEZ DE SOUSA (87591189468) 

Resumo:  
 
        Os adolescentes apresentam um atraso nos horários de sono em relação à infância, por isso aulas no
início da manhã podem causar privação parcial de sono, diminuindo o rendimento escolar. Com o objetivo
de antecipar os horários de sono, 91 adolescentes do ensino médio em Natal/RN foram expostos à luz solar
no início da manhã no retorno às aulas. Na etapa 1 (antes das férias), os alunos responderam questionários
para caracterização do sono. Na etapa 2 (2 semanas iniciais após as férias), os horários de sono foram
registrados no diário de sono e por actímetro. Na 2ª semana desta etapa, o grupo experimental assistiu à 1ª
aula da manhã no pátio da escola ao ar livre, enquanto o grupo controle continuou na sala habitual. O efeito
da intervenção foi avaliado comparando-se os parâmetros do ciclo vigília-sono nos grupos entre as semanas 
da etapa 2. Na semana da intervenção, o grupo experimental dormiu mais cedo e aumentou a duração do
sono (Wilcoxon, p<0,05), reduzindo a freqüência de cochilos (X2= 10,31; p<0,01). No fim de semana, os
grupos avançaram os horários de sono (Wilcoxon, p<0,05) e a duração do sono aumentou no grupo controle
(Wilcoxon, p=0,03). O avanço no horário de sono no fim de semana contribuiu para redução da
irregularidade nos horários de acordar nos grupos (Wilcoxon, p<0,05). Conclui-se que a exposição à luz 
matinal teve efeito antecipatório no ciclo vigília-sono dos adolescentes na semana. 

Palavras chave: adolescentes, ciclo vigília-sono, luz solar, horário escolar 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1217 
TÍTULO: EXTRAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE GLICOSIDASES DO MOLUSCO STRAMONITA 
HAEMASTOMA 
ALUNO: ROGERIO DAMIAO DE SOUZA JUNIOR (1408040484) 
ORIENTADOR: JOAO FELIPE DE SOUSA FILHO (7867620478) 
CO-AUTOR: RAUL FERNANDES DANTAS DE SALES (7342031445) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho analisa a presença de endo e exoglicosidases, envolvidas no metabolismo dos
glicosaminoglicanos nos tecidos do molusco Stramonita haemastoma. Para obtenção dos extratos
enzimáticos, tecidos do molusco foram homogeneizados a 4°C em tampão acetato de sódio, em um
processo de disrupção celular (Van Potter). Os restos celulares foram removidos por centrifugação a 10.000
x g por 30 minutos, o sobrenadante (cru) foi fracionado com concentrações crescentes de sulfato de amônio
0-50% e 50-80%, os precipitados dessas frações, chamadas de F1 e F2, foram ressuspensos com 8 mL do
tampão de extração e dialisados com o mesmo tampão por 24 horas, para remoção do excesso de sal. F1 e
F2 foram incubados com o substrato natural condroitim sulfato por 16 horas, logo após submetidos à
eletroforese em gel de agarose em tampão PDA 0,05M, pH 9,0. F2, que apresentou maior atividade, foi
submetido a uma cromatografia em gel filtração Bio-Gel A 1,5m, eluída no mesmo tampão de extração. 
Logo após, as frações cromatografadas foram lidas espectrofotometricamente à 280nm para obtenção do
perfil protéico, em seguida foram incubadas com substrato sintéticos p-nitrofenil derivados para 
identificação das glicosidases específicas, logo dividida em “pools” de acordo com as leituras em 
espectrofotometria à 405nm das atividades enzimáticas, onde notou-se uma ação beta-glucuronidásica 
única, o que evidencia um alto grau de purificação, que será ratificado em experimentos complementares. 

Palavras chave: Glicosaminoglicanos, Glicosidases, Stramonita haemastoma 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1219 
TÍTULO: ANÁLISE DA CITOTOXICIDADE E EXPRESSÃO DE APE1/REF-1 EM CÉLULAS DE 
MAMÍFEROS TRATADAS COM PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (H2O2) 
ALUNO: JULLIANE TAMARA ARAÚJO DE MELO (6150537420) 
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (297997750) 
CO-AUTOR: ACARIZIA EDUARDO DA SILVA (4904064402) 
CO-AUTOR: ANA RAFAELA DE SOUZA TIMOTEO (6287323418) 
CO-AUTOR: JULIANA ALVES BRANDAO (1382645465) 

Resumo:  
 
        O peróxido de hidrogênio (H2O2) induz estresse oxidativo via produção aumentada de radicais
hidroxila, os quais oxidam a maioria das macromoléculas, incluindo proteínas e DNA. A proteína
APE1/Ref-1 apresenta múltiplas funções, atuando tanto no reparo de sítios abásicos que aparecem no DNA, 
como na regulação do estado redox de inúmeros fatores de transcrição. O trabalho tem como objetivo
analisar os efeitos citotóxicos induzidos pelo H2O2 em células de mamíferos, correlacionando-os com a 
expressão da proteína APE1/Ref-1. As linhagens foram submetidas ao tratamento com H2O2 e realizou-se 
os testes de viabilidade celular, ensaio de curva de sobrevivência, extração de proteínas totais,
citoplasmáticas e nucleares, imunoprecipitação e immunoblotting. Os resultados evidenciaram uma maior
sensibilidade das células HeLa ao tratamento com H2O2. O padrão de expressão celular de APE1/Ref-1 
diminuiu após o tratamento com 1 mM de H2O2. Além disso, o tratamento promoveu a translocação de
APE1/Ref-1 do citoplasma para o núcleo de forma tempo-dependente. Os ensaios de imunoprecipitação e 
imunoblotting evidenciaram a ocorrência de fosforilação nos resíduos de tirosina e treonina de APE1/Ref-1 
nas linhagens humanas, a qual apresentou padrões específicos em função do tratamento com 1 mM de
H2O2. Dessa forma, o tratamento com H2O2 foi capaz de promover respostas celulares distintas quanto à
expressão de APE1/Ref-1 nas diferentes linhagens de mamíferos analisadas. 

Palavras chave: Estresse oxidativo, Peróxido de hidrogênio, APE1/Ref-1. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1220 
TÍTULO: AÇÕES DE SAÚDE ÀS CRIANÇAS EM CRECHES DA ZONA OESTE DO MUNICÍPIO DE 
NATAL-RN 
ALUNO: SHEILA DUARTE DE MENDONCA (6054627473) 
ORIENTADOR: PAULA FERNANDA BRANDAO BATISTA DOS SANTOS (80211054372) 
CO-AUTOR: ANA DULCE BATISTA DOS SANTOS (6138930428) 
CO-AUTOR: ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA EDUARDO (80256727) 

Resumo:  
 
        Creche é uma instituição de educação infantil com papel fundamental no crescimento e
desenvolvimento da criança. Sob a ótica da saúde coletiva, a creche requer também atenção especial,
sobretudo pela maior vulnerabilidade destas crianças às doenças prevalentes na infância. O objetivo deste
estudo foi identificar os procedimentos gerais de saúde realizados nas creches da Zona Oeste do município
de Natal-RN. Trata-se de um estudo descritivo de caráter quantitativo, em que os dados foram coletados
através de formulário (chek-list) aplicado aos coordenadores de quatro creches. Os resultados mostraram
que não há avaliação de saúde na admissão das crianças. Quando do adoecimento da criança na creche, há
comunicação aos pais e/ou encaminhamento, de maneira informal, ao serviço de saúde. Não há entre
creches e serviços de saúde um trabalho articulado e contínuo. Em 25% destas instituições, há medicação
das crianças com antitérmico, porém sem prescrição médica. Nenhum funcionário possui curso ou
treinamento em primeiros socorros. Há controle de vacinas apenas na admissão da criança. Não há registros
de ocorrência de morbidade e de acidentes nas creches. De acordo com os dados apresentados percebemos
a necessidade de uma articulação maior entre serviços de saúde e de educação, em especial, a infantil, com
vistas a garantir um melhor acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, e oferecer um
suporte necessário para o pleno desenvolvimento das potencialidades das crianças. 

Palavras chave: Saúde da Criança; Creches; Assistência à Saúde. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1224 
TÍTULO: INVESTIGAÇÃO DE SURTOS DE LEVEDUROSES CONSIDERANDO A FREQUÊNCIA 
DAS ESPÉCIES DE LEVEDURAS ISOLADAS DE PONTA DE CATETER E SONDAS URINARIAS, 
EM CRIANÇAS INTERNADAS NA UTI DO HMAF - NATAL -RN 
ALUNO: RENATO MELO TORRES (6555353490) 
ORIENTADOR: MARIA TEREZA BARRETO DE OLIVEIRA (20256680400) 
CO-AUTOR: SUERDA MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO (4839431426) 
CO-AUTOR: FERNANDA JANAINA SILVA ARAUJO (1187657441) 

Resumo:  
 
        Um total de 24 amostras de leveduras, oriundas de pontas de cateter e sondas urinárias suspeitas de
infecção foram isoladas de 19 pacientes pediátricos internados na UTI do Hospital Maria Alice Fernandes
(HMAF) em 2007. Em nosso estudo, a identificação das espécies de leveduras foi realizada através de um
sistema convencional de identificação presuntiva, assim como pelo sistema automatizado ATB ID 32 C.
Entre as espécies isoladas, Candida albicans foi a prevalente, sendo detectada em 8 (33,33%) das amostras.
As outras espécies isoladas foram: Candida tropicalis 6 (25%), Candida parapsilosis 5 (20,83%), Candida
lusitaniae 1 (4,20%), Pichia anomala 2 (8,33%), Kodameae ohmeri 1 (4,20%) e Rhodotorula glutinis 1
(4,20%). Os resultados permintem concluir que embora as infecções bacterianas ocupem lugar de destaque
entre os casos de infecção hospitalar, os casos de leveduroses disseminadas por espécies comuns, assim
como emergentes, têm sido mais bem reconhecidas em termos epidemiológicos e terapêuticos dentro da
realidade hospitalar do HMAF. 

Palavras chave: Infecção nosocomial. Pacientes pediátricos. C. albicans. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1226 
TÍTULO: BIOLOGIA REPRODUTIVA DO MUSSUM, SYNBRANCHUS MARMORATUS, BLOCH, 
1795 (OSTEICHTHYES: SYNBRANCHIDAE) DO AÇUDE MARECHAL DUTRA, RN. 
ALUNO: DAISY NAZARETH FERREIRA DAMASCENO (1250323401) 
ORIENTADOR: SATHYABAMA CHELLAPPA (15644812472) 
CO-AUTOR: LILIANE DE LIMA GURGEL SOUZA (15644812472) 
CO-AUTOR: LARISSA CHRISTINA GOMES DOS SANTOS (5659359418) 
CO-AUTOR: HERQUILES LIMA DOS SANTOS (5946733486) 

Resumo:  
 
        O presente estudo objetivou avaliar a biologia reprodutiva do Mussum, Synbranchus marmoratus, do
açude Marechal Dutra da Caatinga no RN. Mussum é um peixe protogínico diandrico e vive em covas na
camada bentônica. As coletas foram realizadas mensalmente no período de agosto de 2007 a junho de 2008.
Foram registrados os fatores abióticos: oxigênio dissolvido, oxigênio saturado, condutividade elétrica, pH e
temperatura das águas da camada bentônica, e os dados de pluviometria foram obtidos. Os peixes foram
medidos, pesados, dissecados e as gônadas foram pesadas e examinadas macroscopicamente para distinção
do sexo e determinação do estádio de maturação. O oxigênio dissolvido variou de 4,4 a 7,8 mg L-1 
(6,2±DP1,70), o oxigênio saturado de 58% a 97% (83,3±0,18), a condutividade elétrica de 406 a 1064µS 
cm-1 (718±358) e o pH de 7,1 a 9,1 (8,2±0,84). Foram coletados 42 exemplares de S. marmoratus, sendo
17 fêmeas funcionais (40,4%), 18 machos (42,8%) e 7 intersexo (16%) no processo de reversão sexual. Dos
18 machos, 17 eram machos primários (94,4%) e 1 era macho secundário (5,6%). S. marmoratus sendo um
hermafrodita protogínico foi difícil a identificação dos estádios de maturação com análise macroscópica. Os
valores do comprimento total para sexo agrupado, variaram de 26,6 a 58,5 cm (41,51 ± 7,52), e o peso total, 
variou de 19 a 271,5g (107,18 ± 60,8). A relação peso comprimento foi alométrica positiva (r = 0,955). O
IGS para sexo agrupado variou de 0,15 a 8,91 (2,15 ± 2,23). 

Palavras chave: Synbranchus marmoratus, biologia reprodutiva, peixe hermafrodita. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1230 
TÍTULO: PURIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO PARCIAL DE UMA ß-GLUCURONIDASE 
EXTRAÍDA DO MOLUSCO BULIMULUS TENUISSIMUS 
ALUNO: RAUL FERNANDES DANTAS DE SALES (7342031445) 
ORIENTADOR: JOAO FELIPE DE SOUSA FILHO (7867620478) 
CO-AUTOR: ROGERIO DAMIAO DE SOUZA JUNIOR (1408040484) 

Resumo:  
 
        Glicosidases são enzimas que catalizam a hidrólise de glicoconjugados. Este trabalho objetivou
identificar glicosidades envolvidas na degradação de glicosaminoglicanos sulfatados nos tecidos do
molusco Bulimulus tenuissimus, com o intuito de isolar e caracterizá-las cineticamente, para que possam 
posteriormente ser usadas como ferramentas nos estudo desses carboidratos. O extrato enzimático foi
obtido por homogeneização de 60g de tecidos do animal em tampão acetato de sódio e saturação com
sulfato de amônio em duas etapas de concentração (F1=0-50% e F2=50-80%). Atividades 
endoglicosidásicas com glicosaminoglicanos foram realizadas, sendo a fração F2 mais eficiente,
visualizado pelo desaparecimento dos polímeros em eletroforese em gel de agarose. A fração F2 foi
cromatografada em gel filtração Bio-gel A 1.5M. Atividades exoglicosidásicas foram identificadas nas
frações da cromatografia através da incubação com substratos sintéticos p-Nitrofenil derivados. Uma 
atividade ß-glucuronidásica apareceu isolada nas primeiras frações, confirmada pelo aparecimento de uma
única banda protéica em SDS-PAGE. A purificação foi confirmada através de uma HPLC, revelando um 
único pico protéico. A atividade enzimática foi purificada 57 vezes, com um rendimento de 1,74%. Estudos
cinéticos revelaram atividade ótima em uma temperatura de 55°C, e um Km aparente de 2,68 mM na
hidrólise do p-Nitrofenil ß-glucuronídeo, com uma velocidade máxima de 1,18 unidades de absorbância a
405 nm. 

Palavras chave: Glicosaminoglicanos; ß-glucuronidase; molusco; Bulimulus tenuissimus 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1232 
TÍTULO: CONCEPÇÕES DE TRABALHADORES DE CRECHE SOBRE O CUIDADO ÀS 
CRIANÇAS 
ALUNO: ANA DULCE BATISTA DOS SANTOS (6138930428) 
ORIENTADOR: PAULA FERNANDA BRANDAO BATISTA DOS SANTOS (80211054372) 
CO-AUTOR: SHEILA DUARTE DE MENDONCA (6054627473) 
CO-AUTOR: ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA EDUARDO (80256727) 

Resumo:  
 
        A creche é uma instituição social que deve proteger e propiciar cuidados de higiene, alimentação,
educação e saúde, em um clima afetivo, estimulante e seguro, voltadas para possibilitar um crescimento e
desenvolvimento harmonioso e saudável. O presente estudo teve por objetivo identificar a concepção de
trabalhadores de creches a cerca do cuidado à criança. Trata-se de um estudo descritivo de caráter 
qualitativo realizado em creches da zona oeste do município de Natal. Os dados foram coletados em três
creches da zona oeste do município de Natal-RN, através de entrevista semi-estruturada. Os resultados 
revelaram que o cuidado referido pelas entrevistadas possuem as seguintes dimensões: afetiva, educativa e
de responsabilização. Estando esta atividade relacionada com a experiência no cuidado de outras crianças.
Na concepção das entrevistadas para cuidar de crianças basta gostar de estar com elas e ter experiência. As
trabalhadoras apontam ainda a necessidade de articulação com profissionais de saúde para realizar parte
destes cuidados em que identificam dificuldades, tais como alimentação, higiene e prevenção de doenças.
Tal fato nos revela a necessidade de empreendermos esforços para promover educação permanente a estas
trabalhadoras a fim de subsidiá-la para o cuidado à criança, particularizando suas necessidades e
dimensionando o fenômeno do crescimento e desenvolvimento dentro da complexa e importante relação
com o meio ambiente. 

Palavras chave: Creche; cuidado da criança; educação infantil. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1233 
TÍTULO: PERFIL DOS TRABALHADORES DE CRECHES DA ZONA OESTE DO MUNICÍPIO DE 
NATAL-RN. 
ALUNO: ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA EDUARDO (80256727) 
ORIENTADOR: PAULA FERNANDA BRANDAO BATISTA DOS SANTOS (80211054372) 
CO-AUTOR: ANA DULCE BATISTA DOS SANTOS (6138930428) 
CO-AUTOR: SHEILA DUARTE DE MENDONCA (6054627473) 

Resumo:  
 
        Os trabalhadores de creche buscam atuar junto às crianças na realização de ações educativas e de
cuidado que visam um crescimento e desenvolvimento saudáveis. Neste sentido, considerado o relevante
papel deste trabalhador na promoção à saúde e desenvolvimento infantil, objetivamos traçar um perfil
sócio-profissional destes trabalhadores que lidam diretamente com as crianças em creches da zona oeste do
município de Natal –RN. Estudo descritivo de caráter quantitativo, em que participaram 13 trabalhadores
entre educadores e cuidadores. Os dados foram coletados através de um formulário de entrevista. Os
resultados demonstram que estes trabalhadores são constituídos por mulheres, estando 69,23% com idade
acima de 36 anos. Apenas 23% tinham formação superior em pedagogia. A função desempenhada por
92,31% das entrevistadas era de monitor (cuidador) e o regime de trabalho era de 8 horas por dia. O tempo
de trabalho na instituição foi em média de 1 a 5 anos (61,55%), e antes desta instituição, 53,8% trabalharam
em outros setores como comércio e como auxiliar de serviços gerais. 76,9% referiram ter recebido curso ou
treinamento para a educação infantil, e destes 60% foram oferecidos pela UFRN. A promoção da saúde e
desenvolvimento saudáveis das crianças em creches perpassa por uma formação profissional qualificada
para atuar junto as crianças e neste sentido, o perfil destes trabalhadores demonstra a necessidade de
investirmos em qualificação profissional e educação permanente. 

Palavras chave: Creches; educação infantil; profissionais; cuidadores. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1234 
TÍTULO: ESTUDO SOBRE A PRODUÇÃO ANUAL DA BIOMASSA DAS MICROALGAS 
LIMNÉTICAS DO AÇUDE SANTA CRUZ, RN. 
ALUNO: NIRLEI HIRACHY COSTA BARROS (7536708440) 
ORIENTADOR: NAITHIRITHI TIRUVENKATACHARY CHELLAPPA (20016581415) 
CO-AUTOR: RAFSON VARELA DOS SANTOS (5632555445) 
CO-AUTOR: TALITA ARAUJO DE ANDRADE (6873257494) 
CO-AUTOR: LEILA LAISE SOUZA SANTOS (8258225480) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho investigou o fitoplâncton em função do impacto ambiental no açude Santa Cruz do
Trairi, Santa Cruz, RN. As amostras das águas superficiais do açude foram coletadas no período de 2007-
2008. Foram registrados: oxigênio dissolvido, pH, temperatura, condutividade elétrica, salinidade,
transparência, fosfato, nitrato, amônio, clorofila-a e realizada a contagem e identificação da comunidade
fitoplânctonica. O pH apresentou um valor médio de 6,27 apresentando-se alcalino no mês de agosto e 
ácido nos meses seguintes. A temperatura apresentou uma média de 28,03 C° sem grandes variações. A
condutividade apresentou um valor médio de 1870,08 µS/cm e o oxigênio dissolvido apresentou uma média 
de 3.55 mgL-1durante o período estudado. O nitrato e fosfato ficaram impossibilitados de ser mensurado
nesse período de estudo. A amônia apresentou uma concentração média = 0,057 mg.L-1 no período de 
estudo. A clorofila a apresentou um valor médio de 7,25 mgL-1. Os maiores valores registrados de 
similaridade (3,02), riqueza (2,94) e diversidade (3,47) foram encontrados no mês de dezembro. No mês de
janeiro foi encontrada uma maior dominância (0,057) de espécies. O estado trófico indicou o ambiente
como oligotrófico, considerando o fósforo total, a clorofila a e a transparência da água. As microalgas
abundantes foram às espécies Cylindrospermopsis raciborskii, Surirella sp e Navícula sp pertencente da
classe Cianobacteria e Diatomácea. 

Palavras chave: comunidade fitoplânctonica; biomassa; estado trófico 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1236 
TÍTULO: ECTOPARASITOS DOS PEIXES MARINHOS PALOMBETA, CHLOROSCOMBRUS 
CHRYSURUS E BUDIÃO, SPARISOMA FRONDOSUM CAPTURADOS NAS ÁGUAS COSTEIRAS 
DE NATAL, RIO GRANDE DO NORTE. 
ALUNO: SABRINA KARLA SILVA DO NASCIMENTO (5613311463) 
ORIENTADOR: SATHYABAMA CHELLAPPA (15644812472) 
CO-AUTOR: ELIZETE TERESINHA CAVALCANTI (10407340491) 
CO-AUTOR: LARA CAVALCANTI AMORIM (8389279479) 
CO-AUTOR: MARIANA RODRIGUES AMARAL DA COSTA (5135465942) 

Resumo:  
 
        Palombeta, Chloroscombrus chrysurus (Osteichthyes: Carangidae) e budião, Sparisoma frondosum
(Osteichthyes: Scaridae) são peixes marinhos costeiros. O objetivo da pesquisa foi investigar o parasitismo
por isópodos em palombeta e budião capturados nas águas costeiras do Natal, Rio Grande do Norte.
Durante o período de agosto de 2007 a junho de 2008 foram capturados 204 exemplares do palombeta e 43
do budião. Foram realizadas as medidas morfométricas e merísticas dos peixes e as análises parasitológicas
para coleta dos parasitos isópodos. Os resultados mostraram que 19,1% do C. chrysurus capturados estavam
parasitados por duas espécies de ectoparasitos isópodos, Livoneca redmanni e Cymothoa sp. (Isopoda:
Cymothidae). A primeira apresentou especificidade parasitária pela câmara branquial e a segunda foi
encontrada na câmara branquial e sobre a língua na cavidade oral do hospedeiro. L. redmanni apresentou
uma prevalência parasitária de 6% e Cymothoa sp. 11,7%. Em C. chrysurus existe uma correlação
significativa entre peso e o comprimento total do hospedeiro e o número de parasitos. De S. frondosum
capturados 55,8% estavam parasitados por isópodo, Rocinella signata, que apresentou especificidade
parasitária pela câmara branquial (100%) com a prevalência parasitária de 56%. O presente trabalho
registra a coexistência de duas espécies de parasitos isópodos no peixe C. chrysurus e um novo hospedeiro
S. frondosum para R. signata. 

Palavras chave: Chloroscombrus chrysurus, Sparisoma frondosum, parasitos isópodos. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1237 
TÍTULO: CONHECIMENTOS E ATITUDES SOBRE REPRODUÇÃO E CONTRACEPÇÃO ENTRE 
ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA ÁREA DE SAÚDE. 
ALUNO: LARISSA DE CASTRO TOMASI (770199461) 
ORIENTADOR: HELCIO DE SOUSA MARANHAO (44435762404) 

Resumo:  
 
        O aumento da porcentagem de gravidez na adolescência juntando-se a outros riscos ligados à atividade 
sexual, torna os jovens um grupo vulnerável em relação à saúde sexual e reprodutiva, com a contracepção
constituindo uma importante vertente. São diversos os métodos disponíveis para evitar a gravidez não
planejada. Com isso, o intuito deste trabalho é avaliar os conhecimentos e atitudes sobre reprodução e
contracepção entre estudantes universitários da área de saúde. Trata-se de um estudo descritivo, de corte 
transversal em uma amostra de 268 do primeiro período dos cursos de medicina, enfermagem, educação
física e nutrição da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no período de junho de 2006 a julho de
2007. Os alunos responderam questionário padronizado contendo 40 questões de múltipla escolha com
dados epidemiológicos, conhecimentos sobre fisiologia do ciclo menstrual e métodos contraceptivos, além
do comportamento sexual. Encontrou-se que 100% dos entrevistados referem conhecer pelo menos um
método contraceptivo e a maioria tem uma boa compreensão da fisiologia reprodutiva. No entanto, 35%
deles não utilizam método algum ou fazem uso do coito interrompido durante as relações sexuais. Conclui-
se que os métodos contraceptivos precisam ser mais difundidos, bem como seus mecanismos de ação e
reações, para atender à demanda dos jovens que os utilizam, a fim de selecionarem aqueles mais seguros e
eficazes e evitar as conseqüências de uma gravidez indesejável. 

Palavras chave: conhecimentos em contracepção, contracepção em jovens. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1242 
TÍTULO: A FERA DE TRÊS CABEÇAS CHAMADA FOME: UM FENÔMENO QUE RENUNCIA À 
COMENSALIDADE. 
ALUNO: MICHELLE CRISTINE MEDEIROS DA SILVA (5124604425) 
ORIENTADOR: VERA LUCIA XAVIER PINTO (64917746787) 

Resumo:  
 
        Enquanto fenômeno fisiológico, o “corpo da fome”, apresenta-se de maneira semelhante naqueles que 
a vivenciam: a sensação do estômago vazio, a dor, as alucinações e a instauração de um processo
autofágico que termina na morte. Entretanto, se observadas as motivações e situações que culminam neste
fenômeno deparamo-nos com faces distintas: insegurança alimentar, anorexia nervosa e questões
espirituais. Numa simples metáfora, podemos enxergar a fome como uma fera com um só corpo e três
cabeças. O que pensam essas mentes? O que sentem quando abjuram ou são privadas dos ritos de
comensalidade, aspecto intrínseco à sua natureza? O objetivo deste trabalho é tentar responder a estas
questões através de alegorias de cada uma das cabeças desta fera: o pobre Severino, de Morte Vida
Severina (João Cabral de Melo Neto); Giri Bala, a yogini hindu que não come por alegar alimentar-se da 
luz de Deus (relato em Autobiografia de um Iogue); e o “herói”, de Fome (Knut Hamsun), que sofre de 
anorexia. O combate exige conhecimento. Conhecer melhor esse monstro através de uma perspectiva
investigativa e complexa possibilita a criação de armas que auxiliem o profissional nutricionista a atuar de
modo efetivo e humano. 

Palavras chave: comensalidade, fome, anorexia, respiratorianismo, nutrição 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1243 
TÍTULO: CORRELAÇÃO ENTRE O LÍQUEN PLANO E A INFECÇÃO PELO VÍRUS DA HEPATITE 
C 
ALUNO: ROGERIO DE OLIVEIRA RIBEIRO (4947218479) 
ORIENTADOR: ANTONIO DE LISBOA LOPES COSTA (32381611487) 
CO-AUTOR: KARUZA MARIA ALVES PEREIRA (78033977353) 
CO-AUTOR: RENATO CARVALHO DE AQUINO (1090665458) 

Resumo:  
 
        O presente estudo teve como objetivo correlacionar à Hepatite C com o Líquen Plano Oral (LPO). A
amostra constituiu-se de 32 pacientes, sendo 16 pacientes que apresentavam lesões de líquen plano oral
com diagnóstico clínico e histopatológico, e 16 pacientes para o grupo controle, sendo estes sem nenhuma
lesão oral. Os pacientes foram atendidos na clínica da Disciplina de Diagnóstico Oral do Departamento de
Odontologia da UFRN por dois examinadores calibrados considerando-se os dados referentes ao sexo, 
idade e características clínicas da lesão. Os pacientes com lesões de LPO foram então encaminhados para a
Disciplina de Cirurgia Odontológica da mesma instituição para realização de biópsia. As peças cirúrgicas
foram analisadas no Laboratório de Histopatologia da Disciplina de Patologia Oral da UFRN.
Considerando-se a amostra da pesquisa, 13 pacientes do grupo de estudo realizaram o exame anti-HCV, 
faltando três pacientes realizarem o referido exame. O grupo controle constituiu-se de 14 pacientes, 
faltando dois pacientes para parear com o grupo de estudo. Dos 14 pacientes do grupo controle, 11
pacientes realizaram o exame anti-HCV. Todos os pacientes que realizaram o exame de sangue
apresentaram resultados negativos, tanto os do grupo de estudo como os do grupo controle. Desta forma,
com esses dados, concluímos que o presente trabalho de pesquisa não encontrou correlação entre Líquen
Plano Oral e Hepatite C. 

Palavras chave: Hepatite C; Líquen plano oral; Doenças dermatológicas 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1250 
TÍTULO: ESTUDO DA ATIVIDADE ANTI-ÚLCERA DO PHYLLANTHUS NIRURI UTILIZANDO 
MODELO EXPERIMENTAL DE INDUÇÃO DE ÚLCERA GÁSTRICA COM ETANOL EM RATOS 
ALUNO: MARYANNE NUNES DE MELO (6114335406) 
ORIENTADOR: GERLANE COELHO BERNARDO GUERRA (37963953415) 
CO-AUTOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468) 
CO-AUTOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAUJO FERREIRA (83806059420) 

Resumo:  
 
        Para determinar à atividade anti-úlcera do Phyllanthus niruri desenvolveram-se estudos a partir do 
extrato aquoso da planta. Nos experimentos foram utilizadas ratas Wistar obtidas no biotério da UFRN, que
foram divididos em seis grupos (n=6) dos quais quatro grupos receberam, por via oral durante cinco dias, as
doses de 25mg/kg, 50mg/kg, 100mg/kg e 200mg/kg do extrato, a um grupo foi administrado o fármaco
padrão ranitidina (50mg/kg) e o grupo controle que recebeu apenas água. Na indução de úlcera foi utilizado
o modelo do etanol (ROBERT e COL.,1979) e adotado o método de avaliação baseado em dois parâmetros:
avaliação das lesões gástricas, na qual, os aspectos analisados foram: coloração da mucosa, perda de pregas
da mucosa, petéquias, edema, hemorragia, perda de muco e lesões necro-hemorrágicas; e o score designado 
por Merazzy-Ubert, no qual determinou-se o tamanho e quantidade das erosões. O tratamento com as doses
de 100mg/kg e 200mg/kg do extrato produziram uma diminuição significativa do índice de lesão. O
tratamento com a dose de 100mg/kg apresentou índice de ulceração de 50,33 ±17,87 e p=0,008 quando 
comparado com o grupo controle; na dose de 200mg/kg o índice de ulceração foi de 44,25 ± 24,35 e p=0,02 
quando comparado com o grupo controle. Os resultados mostram que a dose do extrato aquoso da planta
nas doses de 100mg/kg e 200mg/kg apresentaram atividade anti-úlcera diminuindo significativamente o 
número e a severidades das lesões induzidas por etanol. 

Palavras chave: Atividade anti-úlcera Phyllanthus niruri indução de úlcera por etanol 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1251 
TÍTULO: AVALIAR A ATIVIDADE ANTI-ÚLCERA DA GOIABEIRA (PSIDIUM GUAJAVA) 
UTILIZANDO MODELO EXPERIMENTAL DE INDUÇÃO DE ÚLCERA COM ETANOL. 
ALUNO: JANAINA KARLA FERRARI DE SOUZA (5560979473) 
ORIENTADOR: GERLANE COELHO BERNARDO GUERRA (37963953415) 
CO-AUTOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAUJO FERREIRA (83806059420) 
CO-AUTOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468) 

Resumo:  
 
        Para determinar à atividade anti-úlcera da Psidium Guajava desenvolveram-se estudos a partir do 
extrato de tal planta. A ranitidina (50mg/Kg) foi utilizada como fármaco padrão. Ratas Wistar pesando
entre 143g-174g obtidas no biotério da UFRN, foram divididos em cinco grupos (n=6), dos quais três
receberam, por via oral durante cinco dias, as doses de 25mg/kg, 50mg/kg, 100mg/kg do extrato, um grupo
recebeu a dose do fármaco padrão e o grupo controle recebeu apenas água. Para a indução de úlcera por
etanol utilizou-se o método de Robert et AL (1979) e avaliou-se a lesão gástrica baseada em dois 
parâmetros. O primeiro parâmetro foi à avaliação das lesões gástricas, sendo os aspectos analisados:
coloração da mucosa, perda de pregas, petéquias, edema, hemorragia, perda de muco e lesões necro-
hemorrágicas. No segundo parâmetro foi utilizado um score designado por Merazzy-Ubert que se baseia no 
número e tamanho das lesões gástricas. Determinou-se à média do índice de ulceração, desvio padrão e o 
teste “t” entre os grupos tratados e controle, obtendo-se o seguinte resultado para a dose de 100mg/kg: 
média do índice de ulceração de 44,00 ±35,42 e p =0,028, quando comparado com o grupo controle. Os 
resultados sugeriram que a dose do extrato aquoso da Psidium Guajava na dose de 100mg/kg teve um efeito
anti-úlcera, pois diminuiu significativamente o número a severidade das lesões induzidas por etanol. 

Palavras chave: Atividade anti-úlcera Psidium guajava indução de úlcera por etanol. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1252 
TÍTULO: AVALIAÇÃO CLÍNICA E RADIOGRÁFICA DE MOLARES DECÍDUOS NECROSADOS 
SUBMETIDOS À TERAPIA PULPAR, SEM INSTRUMENTAÇÃO RADICULAR E UTILIZAÇÃO 
DAS PASTAS CTZ E GUEDES-PINTO 
ALUNO: MERCIA JUSSARA DA SILVA CUNHA (6152404452) 
ORIENTADOR: LEDA BEZERRA QUINDERE CARDOSO (8614938420) 

Resumo:  
 
        A pesquisa trata de um estudo clínico-radiográfico em molares decíduos necrosados, submetidos à
terapia sem instrumentação de seus condutos radiculares. A simplicidade da técnica, seu baixo custo e a
possibilidade de ser realizada pelo clínico geral fazem desta, uma técnica de grande valia para o serviço
público de saúde, por evitar extrações precoces, além de prevenir seqüelas oclusais. O objetivo foi avaliar a
ação das pastas CTZ e Guedes-Pinto frente aos tecidos orais e periapicais, empregando-se dentes decíduos 
necrosados. Foi observado clinicamente, a estrutura e cor da mucosa oral, mobilidade dentária e a
sintomatologia dolorosa, enquanto radiograficamente, o comportamento de lesões radiolúcidas periapicais e
reparo ósseo. A amostra foi composta por 42 dentes de crianças com 4 a 8 anos de idade, cadastradas na
Clínica da Disciplina de Odontopediatria da UFRN. Vinte e cinco dentes constituíram o Grupo I (Guedes-
Pinto) e 17, o Grupo II (CTZ). A técnica consistiu no acesso à câmara pulpar coronária, localização dos
condutos radiculares, irrigação com hipoclorito de sódio a 1% e soro fisiológico, secagem, inserção da pasta
no assoalho da câmara pulpar, proteção com cimento óxido de zinco e restauração com resina composta. O
acompanhamento foi feito com 02, 08, 14 e 20 meses após tratamento. O sucesso terapêutico foi alcançado
em ambos os grupos, cujos resultados foram validados estatisticamente. 

Palavras chave: molar decíduo, necrose pulpar, terapia simplificada 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1253 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE PROPRIEDADES FÍSICAS E TERMODINÂMICAS DE POLPAS DE 
FRUTAS REGIONAIS 
ALUNO: MAGDIELY STEFANES DE SANTANA VARELA (6571180448) 
ORIENTADOR: CAMILA GAMBINI PEREIRA (27111541812) 

Resumo:  
 
        O objetivo deste trabalho foi avaliar as polpas de frutas, produtos que fazem parte da fruticultura do
RN. Nesse sentido, realizaram-se estudos experimentais para as polpas de graviola, mangaba e pitanga.
Foram avaliadas as propriedades de umidade, pH, acidez total, tensão superficial, ºBrix, atividade água, 
densidade, condutividade térmica, difusividade térmica e capacidade térmica, além de dados do
comportamento das polpas com relações densidade versus temperatura e densidade versus ºBrix. As 
amostras apresentaram as seguintes propriedades: umidade entre 89,22 e 88,52%; pH entre 3,45 e 3,97,
tensão superficial entre 43,00 e 45,04 mN/m; ºBrix entre 7,4 e 9,76, Aw em torno de 0,989 e 0,982
densidade em torno de 1,038 -1,048 g/cm³; condutividade térmica entre 0,52 e 0,41 W/mºC; difusividade 
térmica entre 1,2 e 1,0 ´ 10-7 m²/s, e capacidade térmica entre 4,3 e 3,94 kJ/kgºC para o intervalo entre as 
polpas de mangaba e graviola e pitanga . As informações experimentais colhidas sobre estas as
propriedades estão de acordo com resultados similares aos encontrados em literaturas afins. Com relação ao
efeito dos valores da densidade em função da temperatura para as polpas, verificou-se um decrescimento da 
densidade com o aumento da temperatura de 10 a 70 ºC. Para análise do efeito do comportamento da 
densidade das polpas de mangaba e graviola no que diz respeito à variação de ºBrix, observou-se um 
crescimento na densidade conforme se aumentou o ºBrix de 10 a cerca de 70. 

Palavras chave: mangaba, graviola, pitanga, propriedades físicas e termofísicas 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1254 
TÍTULO: CONSUMO DE SÓDIO EM ADOLESCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO 
DISTRITO SUL DE NATAL-RN. 
ALUNO: JAYANA NAYARA BELO TORQUATO (6098056498) 
ORIENTADOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS PEDROSA SCHWARZSCHILD (17547644449) 
CO-AUTOR: CLELIA DE OLIVEIRA LYRA (70406030472) 
CO-AUTOR: LIANA GALVAO BACURAU PINHEIRO (25448765491) 
CO-AUTOR: FERNANDA CRISTINA NONATO BONINI (6137028402) 

Resumo:  
 
        O estudo teve como objetivo investigar o consumo de sódio e a hipertensão arterial de adolescentes.
Trata-se de um estudo transversal descritivo realizado com 57 adolescentes (10 a 19 anos) de 03 escolas do
distrito sul de Natal-RN. Para conhecer o consumo alimentar utilizou-se o Recordatório 24h, com coleta de 
dados dividida em 2 momentos, estabelecendo-se um intervalo de 30 dias. Para estimar o consumo de sódio
foi utilizado um questionário com perguntas referentes ao consumo de sal domiciliar. A medida da pressão
arterial foi realizada em triplicata para diagnóstico conforme o III Consenso Brasileiro de Hipertensão
Arterial. Verificou-se consumo excessivo de alimentos hiperssódicos como pão, margarina, leite, salgados, 
salgadinhos industrializados, embutidos e carnes, e uma prevalência de 30,8% de hipertensão arterial entre
os adolescentes. A estimativa do consumo de sódio, per capita, proveniente do sal de cozinha, mostrou uma
ingestão média de 2,6g/dia, valor acima do Limite Superior Tolerável de Ingestão. No geral constatou-se 
que 88,6% dos adolescentes avaliados estão acima da recomendação adequada que é de 1,5g de sódio/dia.
Conclui-se que a maioria dos adolescentes consome quantidade excessiva de sódio considerando apenas o
sal domiciliar, sugerindo que junto com o sódio dos alimentos estes valores estão mais elevados,
constituindo um dos fatores de risco para hipertensão arterial. Apoio CNPq (478287-2006-2); UFRN-
PROPESQ; Secretaria Municipal de Educação, Natal-RN. 

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

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1256 
TÍTULO: CONSUMO DE VERDURAS E FRUTAS DE ADOLESCENTES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DO DISTRITO SUL DE NATAL-RN. 
ALUNO: LUANA PERSILIA GOMES REGO (6441772418) 
ORIENTADOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS PEDROSA SCHWARZSCHILD (17547644449) 
CO-AUTOR: SEVERINA CARLA VIEIRA CUNHA LIMA (47473487434) 
CO-AUTOR: CELIA MARCIA MEDEIROS DE MORAIS (56558309491) 
CO-AUTOR: HERMILLA TORRES PEREIRA (7187527403) 

Resumo:  
 
        O estudo teve como objetivo conhecer o consumo habitual de verduras e frutas de adolescentes. Trata-
se de um estudo transversal descritivo realizado com 57 adolescentes de 03 escolas do distrito sul de Natal-
RN. Utilizou-se o método Recordatório 24h, com coleta de dados dividida em 2 momentos, estabelecendo-
se um intervalo de 30 dias. Foi usado como referência a diretriz do Guia Alimentar sobre Frutas, Verduras e
Legumes (FVL) que recomenda um consumo diário de 3 porções de frutas e 3 de verduras que
correspondente no mínimo a 400gramas/dia. Foi observado que 10,53% não consumiram FVL em pelo
menos um dos inquéritos alimentares aplicados. Entre os 89,47% que consumiram FLV, 58,82% relataram
ingestão nos dois momentos e 41,18% em apenas um dos momentos. Em relação às porções consumidas em
algum dos momentos, a porcentagem inferior a uma porção foi de 52,94%; entre uma e duas porções de
37,25%; entre duas e três porções de 7,84% e entre três e quatro apenas 1,96%. Considerando a média das
porções ingeridas pelos adolescentes nos dois momentos, 43,33% consumiram menos que uma; 50% entre
uma e duas; 6,67% entre duas e três e não houve ingestão entre três e quatro porções. Conclui-se que o 
consumo de FVL da população estudada é inferior às recomendações para uma alimentação saudável,
consistindo num agravante da dieta como fator de risco para o surgimento de doenças crônicas não
transmissíveis. Apoio CNPq (478287-2006-2); UFRN-PROPESQ; Secretaria Municipal de Educação, 
Natal-RN. 

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

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1261 
TÍTULO: AVALIAÇÃO MUTAGÊNICA DO INFUSO DAS FOLHAS SECAS DA BAUHINIA 
MONANDRA, A PARTIR DO TESTE ALLIUM CEPA. 
ALUNO: MARCIA FERNANDA SILVA MACEDO (5312721417) 
ORIENTADOR: ANA CONCEICAO RIBEIRO DANTAS SATURNINO (85128562468) 
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468) 

Resumo:  
 
        Bauhinia monandra (pata-de-vaca) é uma planta amplamente utilizada no tratamento da diabete. O
presente trabalho objetiva analisar o potencial mutagênico do infuso da B. monandra, através da presença
de micronúcleo no teste Allium cepa. Para tanto, cebolas foram germinadas por 48 horas em água destilada
e tratados com o infuso nas concentrações de 0,8µg/µL, 4µg/µL, 20µg/µL e 100µg/µL e com o controle 
negativo (água destilada), por 24 horas (cinco cebolas por amostra), seguida de uma recuperação 24 h vez
em água destilada. As raízes foram fixadas em solução 3:1 de álcool etílico e ácido acético glacial, lavadas
em água destilada e submetidas a hidrólise em ácido clorídrico 1N, previamente aquecido, por dez minutos
em estufa a 60 ºC. Posteriormente, as raízes foram coradas com o reativo de Schiff. Para montagem das 
lâminas, as raízes foram lavadas em água sulfurosa e colocadas em lâminas acrescidas de algumas gotas de
ácido acético 45%. A coifa foi retirada e a região F1 foi macerada para receber a lamínula. Foram
analisadas 3000 células por cebola, em relação à freqüência de micronúcleos, totalizando 15.000 por
amostra e para o controle. Os resultados mostraram que não houve aumento na freqüência de indução de
fragmentos de cromossomos acêntricos ou cromossomos inteiros em nenhuma das concentrações testadas.
Sendo assim, o infuso hipoglicemiante das folhas secas da B. monandra apresenta-se como uma alternativa 
terapêutica segura e de baixo custo para população. 

Palavras chave: Bauhinia monandra, mutagenicidade, Allium cepa 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1263 
TÍTULO: PLANTAS HOSPEDEIRAS DE LEPIDOPTERA NA MATA DO JIQUI (RN) 
ALUNO: DIEGO BRITO CRUZ (8222188445) 
ORIENTADOR: ADRIANA MONTEIRO DE ALMEIDA (1086633709) 
CO-AUTOR: ERIKA CRISTINA PINHEIRO DE CASTRO (33656521832) 
CO-AUTOR: VANESSA RODRIGUES DE MORAIS (6939964479) 
CO-AUTOR: MARIANA MEDEIROS DE ARAUJO NUNES (6985606474) 

Resumo:  
 
        A Mata do Jiqui é representante importantíssimo da Mata Atlântica, sendo um dos maiores fragmentos
no estado. Apesar de estar próxima à cidade de Natal e sofrer forte pressão da expansão urbana, encontra-se 
bem conservada e em processo de se tornar Unidade de Conservação. Este fragmento é fonte de dispersão
para toda a região, sendo fundamental para projetos futuros de corredores ecológicos. O objetivo deste
trabalho foi realizar um levantamento da flora de hospedeiras de Lepidoptera a partir da coleta de suas
lagartas. Amostras em 2007 e 2008 foram feitas através de transectos em três ambientes da mata. Até julho
de 2008 foram coletadas 105 amostras de lagartas e suas plantas hospedeiras: 61 na borda, 17 no interior de
mata, 20 próximas à margem do rio Jiqui, assim como 7 amostras esparsas em outros pontos da mata. Até o
momento obtivemos dez diferentes famílias e 13 gêneros de hospedeiras. As famílias mais freqüentes de
hospedeiras foram Bignoniaceae, Fabaceae, Myrtaceae e Rubiaceae. Poucas morfoespécies de plantas
hospedeiras de Lepidoptera se repetiram na Mata do Jiqui, indicando a importância de uma alta diversidade
vegetal para a manutenção da comunidade animal. 

Palavras chave: interação inseto-planta, biodiversidade 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1264 
TÍTULO: DIVERSIDADE DE LEPIDOPTERA E SUAS PLANTAS HOSPEDEIRAS NA MATA DO 
JIQUI (RN) 
ALUNO: LUANA BEZERRA DA SILVA (8369266410) 
ORIENTADOR: ADRIANA MONTEIRO DE ALMEIDA (1086633709) 
CO-AUTOR: BRUNNO FREIRE DANTAS DE OLIVEIRA (5859105452) 
CO-AUTOR: JULIANA DE FARIAS CAPISTRANO MACEDO (6192022461) 
CO-AUTOR: MARCIO LUIZ FARIAS RATO (0) 

Resumo:  
 
        Através do estudo de insetos herbívoros a partir de suas plantas hospedeiras obtêm-se ao mesmo 
tempo dados da biodiversidade de insetos presentes em uma área e suas hospedeiras. Na Mata Atlântica,
sobretudo no nordeste, o conhecimento de plantas hospedeiras de insetos herbívoros é escasso. O objetivo
deste trabalho é fazer um levantamento das plantas hospedeiras de Lepidoptera na Mata do Jiqui, Natal/RN,
importante representante da Mata Atlântica e em processo de se tornar Unidade de Conservação. Amostras
em 2007 e 2008 foram feitas através de transectos em três ambientes da mata. Todas as lagartas foram
coletadas e levadas ao laboratório, onde foram mantidas com material da planta hospedeira para obtenção
dos adultos. Até julho de 2008 foram coletadas 105 amostras de lagartas e suas plantas hospedeiras: 61 na
borda, 17 no interior de mata, 20 próximas à margem do rio Jiqui, e 7 amostras esparsas em outros pontos
da mata. Do total de hospedeiras obtido na área de estudo, 28 foram classificadas até família e destas 14 até
espécie. Houve uma mortalidade muito grande das lagartas, de aproximadamente 70%, acarretando em um
pequeno número de adultos. Até o momento, os adultos obtidos foram separados em 13 morfoespécies,
pertencendo principalmente às famílias Geometridae e Hesperidae. 

Palavras chave: interação inseto-planta, Biodiversidade, Herbivoria 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1267 
TÍTULO: TIPAGEM DO PAPILOMAVIRUS HUMANO (HPV) EMPREGANDO A TÉCNICA DE 
ELETROFORESE EM GEL DE GRADIENTE DE DESNATURAÇÃO (DGGE) 
ALUNO: MARIA CAROLINA SOARES LOPES (6470604420) 
ORIENTADOR: ROSELY DE VASCONCELLOS MEISSNER (41434560015) 

Resumo:  
 
        A infecção persistente por HPV de alto risco está associada ao desenvolvimento do câncer do colo do
útero. As lesões cervicais são identificadas pela citologia clínica e a detecção do DNA do vírus e sua
tipagem por técnicas de biologia molecular que permitem a detecção precoce e melhoram o
acompanhamento de doentes infectados. O objetivo deste trabalho foi verificar a viabilidade da técnica de
Eletroforese em Gel de Gradiente de Desnaturação (DGGE) como ferramenta de tipagem do HPV. Foram
analisadas 49 amostras de DNA de tumor cervical de pacientes do Estado do Rio Grande do Norte. Todas
as amostras eram positivas para DNA de HPV e apresentavam tipo de HPV conhecido, determinado
anteriormente por "dot blot". O DNA das amostras foi amplificado pela reação da polimerase em cadeia
(PCR) com os iniciadores genéricos GP5+/GP6+ e o produto obtido analisado por DGGE. Os resultados
obtidos até o momento demonstraram que o fragmento amplificado com os iniciadores GP5+/GP6+ não
tem perfil de desnaturação adequado para realizar a análise em DGGE.A adição de grampo GC a um dos
iniciadores melhora o perfil de desnaturação. As amostras serão amplificadas com os iniciadores
PGMY011/DGGEGP6 onde DGGEGP6 é o iniciador GP6+ ao qual adicionou-se um grampo GC de 30 pb 
na sua extremidade 5’.Com este resultado obteve-se uma boa amplificação nas condições estabelecidas para 
o par PGMY e a seguir os produtos obtidos serão analisados no DGGE. 

Palavras chave: HPV; DGGE; tipagem do HPV; câncer do colo do útero. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1268 
TÍTULO: EFEITO DO HIPOCLORITO DE SÓDIO E CÁLCIO NA DESINFESTAÇÃO DO 
EXPLANTE USADO PARA A CULTURA DE TECIDOS IN VITRO DE PLANTAS DE IMBUZEIRO 
(SPONDIAS TUBEROSA ARRUDA) 
ALUNO: EMERSON DE MEDEIROS SOUSA (4969445419) 
ORIENTADOR: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA (46609954453) 
CO-AUTOR: BRUNO SOUSA DA SILVA (4075616410) 
CO-AUTOR: SIMONE CASSIANO DE LIMA (1255195401) 
CO-AUTOR: GABRIELA DO NASCIMENTO DIAS (5284144457) 

Resumo:  
 
        Com o objetivo de definir metodologia para o controle da contaminação e oxidação de explantes no
estabelecimento de cultura in vitro de imbuzeiro (Spondias tuberosa Arruda) realizaram-se em laboratório 
experimentos de desinfestação com hipoclorito de sódio (NaOCl) e hipoclorito de cálcio [Ca(HClO)2] em
variadas concentrações. Para tanto, segmentos peciolares retirados de plantas crescidas em casa de
vegetação foram divididos em dois grupos de igual quantidades e submetidos aos testes de esterilização
com ambos hipocloritos nas seguintes concentrações: 1 %; 1,5 %; 2 % e 2,5% sendo então inoculados em
tubos de ensaio contendo meio WPM não modificado. Para cada tratamento utilizaram-se 10 tubos com três 
repetições cada. Após 20 dias, os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e teste a posteriori
de Tukey. Assim, observou-se que não houve diferenças significativas em relação a perdas por oxidações
entre as diferentes contrações dos hipocloritos de sódio e cálcio. A contaminação foi reduzida com o
aumento da concentração dos compostos a base de cloro. Contudo recomenda-se o uso de hipoclorito de 
cálcio na faixa de concentração entre 1 % e 1,5 % pois os explantes apresentaram menores índices de
oxidação nesses percentuais. 

Palavras chave: imbuzeiro, desinfestação, explante, oxidação e contaminação. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1269 
TÍTULO: CONSTIPAÇÃO CRÔNICA FUNCIONAL E INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO EM 
CRIANÇA: UMA VERDADEIRA ASSOCIAÇÃO? 
ALUNO: JALES CLEMENTE (4617607463) 
ORIENTADOR: HELCIO DE SOUSA MARANHAO (44435762404) 
CO-AUTOR: ROSANE COSTA GOMES (31583695400) 

Resumo:  
 
        A constipação intestinal é a queixa principal em 3% das consultas de pediatria. Há prevalência
significativa de sintomas urinários em pacientes pediátricos com constipação intestinal crônica funcional
(CICF). Objetivou-se investigar a associação de CICF e infecção do trato urinário (ITU). Trata-se de um 
estudo caso-controle, sendo 113 crianças com CICF e 110 controles atendidas no Hospital de
Pediatria/UFRN. CICF foi considerada como a eliminação com dor ou dificuldade de fezes endurecidas
e/ou ressecadas associadas ou não a freqüência menor que 3 vezes na semana há pelo menos 30 dias e sem
causa orgânica subjacente. Realizou-se urocultura em ambos os grupos, sendo positiva a presença de 
100.000 colônias/mL ou superior a 50.000 em sintomáticos. Dos constipados, 56,6% eram do sexo
masculino. As médias de idade à consulta inicial e do início dos sintomas foram 65,5±32,4 meses e 
31,3±27,6 meses, respectivamente. Manifestações clínicas: impactação retal (80,6%), soiling (62,5%), dor
abdominal (69,4%), sangue nas fezes (53,1%), massa fecal abdominal (23,9%), fissura anal (9,3%) e
distensão abdominal (4,4%). Sintomas urinários estavam presentes em 43,4% dos constipados e 13,6% dos
controles (p<0,01). A ITU foi encontrada em 7,1% dos constipados e 0,9% dos controles (p=0,035). A ITU
deve ser considerada importante enfermidade associada à CICF na infância, tornando imperiosa a sua
investigação nesta condição. 

Palavras chave: Constipação, ITU e Crianças 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1270 
TÍTULO: ESTUDO MORFOMÉTRICO DOS NEURÔNIOS NADPH-DIAFORASE REATIVOS DO 
DUODENO DE RATOS COM DIABETES MELLITUS E SUPLEMENTADOS COM ÁCIDO 
ASCÓRBICO. 
ALUNO: THALLES DA SILVA PINTO (5278318406) 
ORIENTADOR: NAIANNE KELLY CLEBIS (2441924990) 
CO-AUTOR: ANY KELLY GOMES DE LIMA (36287786892) 
CO-AUTOR: LUIZ ARTHUR NUNES DA SILVA (6916685409) 
CO-AUTOR: JANAINA VANESSA LUCAS PEREIRA (7215218430) 

Resumo:  
 
        O Diabetes mellitus (DM) é uma doença caracterizada pela presença de hiperglicemia e alto estresse
metabólico, podendo acarretar alterações neuro-degenerativas.Seu quadro é instalado em conseqüência da
deficiência na secreção de insulina pelo pâncreas.Este fator pode levar dentre outras,a inúmeras
complicações a nível gastrintestinal,levando a modificação da atividade motora,sensorial e reflexa do
sistema digestório.Dessa maneira,o presente estudo teve como objetivo quantificar os neurônios NADPH-
diaforase positivos do plexo mioentérico do duodeno de ratos com DM induzido por estreptozootocina e
suplementados com ácido ascórbico (AA).Para o experimento foram utilizados 16 ratos (Rattus norvegicus)
da linhagem Wistar,machos,divididos em quatro grupos (Grupo Controle Não Tratado,Grupo Controle
Tratado,Grupo Induzido Não Tratado e Grupo Induzido Tratado) com quatro animais cada.Foram coletados
os duodenos e preparados de membrana foram confeccionados para visualização e captura de imagens de
48 campos de observação para quantificação neuronal.De acordo com os resultados obtidos,não houve
diferença significativa no numero de neurônios dos grupos não suplementados.Porém,observamos que o
AA atuou como efeito neuroprotetor,pois foi observado nos grupos suplementados um maior perfil
neuronal,comparados aos não suplementados.Dessa forma,acreditamos que a administração do ácido
ascórbico pode contribuir promovendo ação protetora a nível neuronal no tratamento de pacientes
diabéticos. 

Palavras chave: Diabetes Mellitus; Sistema nervoso; Neurônios; Ácido ascórbico 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1271 
TÍTULO: DESCRIÇÃO DE 518 CASOS DE CÂNCER COLORRETAL EM UM CENTRO DE 
REFERÊNCIA NO NORDESTE BRASILEIRO 
ALUNO: MARCELO CANDIDO DE ANDRADE LEITAO (1050956486) 
ORIENTADOR: RAIMUNDO FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR (1847881459) 
CO-AUTOR: MARILIA DE ALMEIDA CARDOSO (7403617401) 
CO-AUTOR: LILIAN VITAL PINHEIRO (6904830409) 
CO-AUTOR: FRANCISCO JAKSON BENIGNO CAVALCANTI (6476836447) 

Resumo:  
 
        Os tumores de intestino são uma causa importante de morbidade e de mortalidade. O adenocarcinoma
colorretal é a quarta neoplasia maligna mais incidente no Brasil. O objetivo desse trabalho foi realizar um
estudo epidemiológico dos casos de adenocarcinoma colorretal do Hospital Dr. Luiz Antônio (LIGA),
Natal, RN, Brasil. Os dados foram coletados de 518 prontuários referentes ao período de 1995 a 2005,
sendo repassados para uma ficha própria que continha parâmetros clínicos a serem analisados. De acordo
com os dados coletados, 266 (51,4%) eram mulheres e 252 (48,6%) homens; com 338 (65,25%) pacientes
na faixa etária entre 50 a 80 anos. Em 239 (46,13%) pacientes o tumor primário localizava-se no reto; em 
80 (15,44%), na junção retossigmóide. Na análise histopatológica, 408 (78,76%) eram medianamente
diferenciados, 36 (6,94%) indiferenciados, 27 (5,21%) bem diferenciados e em 47 (9,07%) prontuários
faltava essa informação. Pela classificação TNM da União Internacional de Combate ao Câncer (UICC),
127 (24,51%) enquadraram-se no estádio IV, 104 (20,07%) no III, 112 (21,62%) no II e 31 (5,98%) no 
estádio I; não constava informação em 144 (27,79%) prontuários. Análise de dados clínicos torna-se 
imprescindível em uma determinada localidade, pois traça um perfil da doença, contribuindo para a
construção do prognóstico, tratamento e sobrevida dos pacientes. 

Palavras chave: Adenocarcinoma colorretal; epidemiologia; prognostico. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1274 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO POTENCIAL GENOTÓXICO DA SUPERFÍCIE DE TITÂNIO TRATADA 
E NÃO TRATADA POR PLASMA EM SISTEMA EUCARIOTO 
ALUNO: JANA DARA FREIRES DE QUEIROZ (4542325431) 
ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468) 

Resumo:  
 
        O titânio é, atualmente, o material mais utilizado para fabricação de implantes ortopédicos e dentais.
Alterações na superfície de titânio puro podem determinar a resposta funcional das células, um fator crítico
para o sucesso do implante. Devido a carência da literatura a respeito da genotoxicidade dessa superfície,
esse trabalho avaliou o potencial genotóxico de uma nova superfície de titânio porosa desenvolvida por
plasma comparada com uma somente polida. Visando avaliar o potencial mutagênico de ambas as
superfícies de titânio foi realizado o ensaio do gene HPRT em células CHO-K1. Nenhuma das superfícies 
estudadas apresentou aumento significativo na freqüência de mutantes 6-TG, bem como na taxa de 
sobrevivência quando comparadas com o controle negativo (p ≤ 0,05). Esses dados sugerem que a
superfície de titânio tratada por plasma pode ser um material biologicamente seguro para fabricação de
implantes no que se refere à genotoxicidade. 

Palavras chave: Titânio, Genotoxicidade, HPRT, CHO-K1 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1276 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA HABITUAL DE ADOLESCENTES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO SUL DE NATAL-RN. 
ALUNO: FERNANDA CRISTINA NONATO BONINI (6137028402) 
ORIENTADOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS PEDROSA SCHWARZSCHILD (17547644449) 
CO-AUTOR: CLELIA DE OLIVEIRA LYRA (70406030472) 
CO-AUTOR: JEAN PIERRE BEHLING (70189412968) 
CO-AUTOR: JAYANA NAYARA BELO TORQUATO (6098056498) 

Resumo:  
 
        Este estudo teve como objetivo avaliar a atividade física habitual de adolescentes. Trata-se de um 
estudo transversal descritivo realizado com 63 adolescentes (10 a 19 anos) de 03 escolas do distrito sul de
Natal-RN. Foi aplicado instrumento de mensuração da atividade física para adolescentes. Utilizou-se o 
ponto de corte de 300 minutos por semana para classificação do nível de atividade física, sendo definido
como em situação de inatividade física o participante que se envolveu por um tempo menor que 300
minutos por semana em atividades físicas. Os resultados revelaram a proporção de 50,79% dos escolares
classificados como fisicamente ativo e 49,21% classificados como inativos. De acordo com o gênero,
observou-se que a proporção do gênero feminino classificado como inativa foi de 53,33%, superior a
proporção de 45,45% do gênero masculino. Entre as modalidades mais citadas pelos escolares estava o
futebol (38,89%), queimada (11,11%), e capoeira (7,41%). Conclui-se que grande parcela dos escolares 
apresentou níveis de atividade física abaixo do recomendado para a saúde. O gênero feminino demonstrou
ser menos ativo fisicamente que o gênero masculino. Recomenda-se que sejam realizados programas de 
promoção à prática de atividade física para adolescentes a fim de aumentar a prática regular e promover de
hábitos de vida saudáveis. Apoio CNPq (478287-2006-2); UFRN-PROPESQ; Secretaria Municipal de 
Educação, Natal-RN. 

Palavras chave: Adolescentes, Atividade física, Escolares. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1277 
TÍTULO: ANÁLISE DA DENSIDADE DE NEURÔNIOS MIOENTÉRICOS NADPH-DIAFORASE 
POSITIVOS DO COLO PROXIMAL DE RATOS COM DIABETES MELLITUS E TRATADOS COM 
ÁCIDO ASCÓRBICO. 
ALUNO: LUIZ ARTHUR NUNES DA SILVA (6916685409) 
ORIENTADOR: NAIANNE KELLY CLEBIS (2441924990) 
CO-AUTOR: ANY KELLY GOMES DE LIMA (36287786892) 
CO-AUTOR: THALLES DA SILVA PINTO (5278318406) 
CO-AUTOR: JANAINA VANESSA LUCAS PEREIRA (7215218430) 

Resumo:  
 
        O diabetes mellitus (DM) se caracteriza pela presença da hiperglicemia, causando alterações
microvasculares que levam à morte neuronal. Como o controle das atividades gastrintestinais é feito pelo
sistema nervoso entérico, isso pode ser comprometido, ocasionando, por exemplo, lentidão do trânsito
gastrintestinal, incontinência fecal, etc. Este trabalho objetivou verificar o efeito da administração do
antioxidante ácido ascórbico (AA) na densidade neuronal (neurônios mioentéricos NADPH-d positivos) do 
colo de ratos Wistar com DM induzido por estreptozootocina. Para tanto, utilizou-se 16 ratos divididos em 
quatro grupos (n=4): C (controle), CT (controle tratados com AA), D (diabéticos) e DT (diabéticos tratados
com AA). A indução do DM ocorreu pela administração de estreptozootocina e a suplementação com AA
foi realizada por gavagem. Foram analisados por preparado de membranas 48 campos microscópicos
(2,44x10-4 mm2). A média da densidade neuronal foi de 33,25±4,18 (C), 80,67±4,12 (CT), 34,25±1,93 (D) 
e 82,67±4,81 (DT). Para todas as análises o nível de significância é P<0,05, e pode-se observar que não 
houve diferenças significativas entre os grupos CxD e CTxDT. Mas, se comparados os grupos CxCT, C-DT 
e DxDT, as diferenças eram estatisticamente significativas e demonstraram que nos grupos suplementados
os número de neurônios eram maiores que nos grupos sem o tratamento. Assim, demonstrando que o AA
pode atuar como neuroprotetor, minimizando os efeitos destrutivos da diabetes. 

Palavras chave: Diabetes Mellitus, neurônios, plexo mioentérico, ácido ascórbico. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1280 
TÍTULO: COMPORTAMENTO RELIGIOSO E COOPERAÇÃO: A RELIGIÃO COMO INDICADOR 
DE GRUPO 
ALUNO: CATIANE KARINY DANTAS SOUZA (5773638401) 
ORIENTADOR: MARIA EMILIA YAMAMOTO (99079682853) 

Resumo:  
 
        As relações entre evolução humana e religião sempre despertaram o interesse científico. Uma hipótese
sugere que o comportamento religioso representa uma adaptação humana, favorecendo a manutenção da
identidade, coesão e cooperação grupal. Recentemente no Brasil, um país tradicionalmente católico, tem
ocorrido aumento do sucesso de outros cultos, como os evangélicos, mas, sobretudo um aumento na
quantidade de ateus. Acreditamos que a diversidade religiosa em nosso país, oferece a oportunidade para
analisar a modulação da religião em relação à cooperação social. O objetivo deste trabalho foi comparar o
comportamento cooperativo em sujeitos de grupos religiosos e não religiosos focalizando a reciprocidade
indireta em um jogo online. Para tal propósito foram selecionados 118 indivíduos (60 evangélicos e 58
ateus). O jogo era composto por cinco rodadas e envolvia a participação de outros quatro jogadores virtuais,
sendo feitas doações de fichas entre os participantes. Não era permitido retribuir diretamente uma doação
recebida. A porcentagem média de doações foi semelhante para ateus e evangélicos. Apesar disso, a
primeira escolha do jogador para doação foi sempre direcionada para indivíduos do mesmo grupo. Os
resultados sugerem que a crença religiosa pode ser usada como um marcador de grupo, que contribui para a
cooperação entre os indivíduos que pertencem a ele. Mesmo o fato de não possuir uma religião (ateus) pode
ser percebido como uma coalizão e promover a cooperação. 

Palavras chave: Cooperação, Religião, Psicologia Evolucionista 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1281 
TÍTULO: EFICIÊNCIA DE ABSORÇÃO DE FÓSFORO PELA LINHAGEM VERDE DA 
MACROALGA GRACILARIA DOMINGENSIS 
ALUNO: CAROLINA ANGELICA ARAUJO DE AZEVEDO (5942121460) 
ORIENTADOR: ELIANE MARINHO SORIANO (18238050430) 
CO-AUTOR: ALINE HORACIO DA COSTA (7604775403) 
CO-AUTOR: THIAGO GABAN TRIGUEIRO (78699312253) 
CO-AUTOR: MARCELLA ARAUJO DO AMARAL CARNEIRO (1184748470) 

Resumo:  
 
        As algas são consideradas eficientes biofiltros e, portanto, contribuem para a redução da poluição
causada por cultivos aquáticos. Este estudo teve como objetivo avaliar a eficiência de absorção de
ortofosfato pela linhagem verde de Gracilaria domingensis. Para isso, foi realizado um experimento com
duração de 21 dias, no qual foram utilizados 3 tratamentos, com 3 repetições cada: tratamento 1 – água do 
mar não-enriquecida com nutrientes; 2 – água do mar enriquecida com amônio e ortofosfato, na 
concentração 50 µmol/L cada; 3: água do mar enriquecida com 500 µmol/L de cada nutriente. Em todos os 
tratamentos utilizou-se 1 L de água do mar e biomassa algal de 5 g. Em intervalos de 7 dias foi realizada a
medição dos parâmetros ambientais (temperatura, pH e salinidade), biomassa, taxa de crescimento relativo
(TCR), e concentrações de ortofosfato. Os 3 tratamentos não diferiram quanto aos parâmetros ambientais
(ANOVA, P > 0,05), com médias de 26,8 ± 0,4 ºC; 7,59 ± 0,23 e 36,36 ± 1,00 PSU, para temperatura, pH e 
salinidade, respectivamente. Os menores valores de biomassa (3,40 ± 0,44 g) e TCR (-2,52 ± 2,98 %/dia) 
foram registrados no tratamento 3, enquanto que os maiores ocorreram no tratamento 2 (5,17 ± 0,85 g) e 1 
(0,49 ± 0,25 %/dia). Os tratamentos 2 e 3 apresentaram remoções significativas (ANOVA, P < 0,05) de 
ortofosfato, com maiores eficiências de absorção de 65,45 % no tratamento 2 e 81,87 % no 3. A alga em
estudo demonstrou grande potencial para uso como biofiltro. 

Palavras chave: Macroalga, biofiltro, absorção, fósforo. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1288 
TÍTULO: DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA DE CENOURA EM FATIAS 
ALUNO: JOSINEUMA SILVA (85244635468) 
ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DOS ANJOS MAGALHAES (7538596453) 
CO-AUTOR: PAULYANNA MEDEIROS DE ARAUJO (5117820479) 
CO-AUTOR: JOSENEIDE SILVA (0) 

Resumo:  
 
        A cenoura (Daucus carota) é uma raiz de cor laranja com textura lenhosa, pertencente à família das
Apiaceae. É uma importante fonte de fibras, minerais, vitaminas do complexo B e β-caroteno (provitamina 
A), podendo ser ingerida crua ou sob variadas formas. A ingestão de cem gramas de cenoura são suficientes
para suprir as necessidades diárias de vitamina A do ser humano. A desidratação osmótica reduz a atividade
de água do produto, dificultando o desenvolvimento de bactérias indesejáveis e ocasionando-lhe uma maior 
vida de prateleira. O trabalho teve como objetivo determinar a solução osmótica mais adequada a ser
utilizada na desidratação da cenoura, bem como o melhor tempo e temperatura, de forma a obter um
produto com sabor agradável e com menor teor de umidade. Foram utilizados como solutos a sacarose e o
NaCl, em três soluções: 10% de NaCl, sacarose a 50°Brix e sacarose a 50°Brix e 10% de NaCl. As
cenouras foram desidratadas sob agitação, a temperatura de 60°C, por 90 minutos (solução salina) ou 180
minutos (soluções contendo sacarose). Foram realizadas análises físico-químicas (pH, sólidos solúveis, 
acidez total titulável, atividade de água e umidade), em triplicata, nas cenouras in natura, após o
branqueamento e desidratação osmótica, segundo as Normas Analíticas do Instituto Adolf Lutz (1985) e
calculados os parâmetros perda de umidade, ganho de sólidos solúveis e redução de peso após cada tipo do
processamento de DO segundo LEVI et al. (1983). 

Palavras chave: cnoura, deidratação osmótica, secagem 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1289 
TÍTULO: PREVALÊNCIA E DIAGNÓSTICO DE CANDIDA SPP. EM RECÉM-NASCIDOS 
PREMATUROS DE BAIXO PESO NO MUNICÍPIO DE NATAL/RN 
ALUNO: JOSE ENDRIGO TINOCO DE ARAUJO (4501309407) 
ORIENTADOR: ANA MIRYAM COSTA DE MEDEIROS (14068850453) 
CO-AUTOR: DIANA FERREIRA GADELHA (6558730405) 
CO-AUTOR: EVELINE PIPOLO MILAN (70337950415) 
CO-AUTOR: PATRICIA GOMES BARBOSA (5588064496) 

Resumo:  
 
        A candidemia é um problema de saúde pública com altos índices de mortalidade. Incide em 5% dos
prematuros com peso inferior a 2 Kg em virtude da colonização por via oral, imaturidade imunológica,
antibioticoterapia e procedimentos médicos invasivos a que são submetidos. Esta pesquisa foi realizada em
duas fases: a primeira, um levantamento retrospectivo dos casos de candidemia no período de 2006 a 2007,
obtidos dos arquivos da Maternidade Escola Januário Cicco entre Fevereiro e Maio de 2008. Foram
analisados prontuários de 295 recém-nascidos internados por mais de 10 dias na Unidade de Terapia
Intensiva Neonatal (UTIN), com peso ao nascer inferior ou igual a 2 Kg. Constatou-se 16 casos de 
candidemia, representando prevalência de 5,4%, de acordo com a literatura. A segunda fase consistiu de
exame clínico e cultura de swab oral de pacientes internados na UTIN, entre Maio e Julho de 2008,
revelando colonização fúngica de 88,9% com 66,7% de prevalência de Candida albicans. 

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

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1292 
TÍTULO: RESPOSTAS CELULARES E EXPRESSÃO DE APE1/REF-1 APÓS ESTRESSE 
OXIDATIVO INDUZIDO POR OXIGÊNIO SINGLETE. 
ALUNO: LEONARDO JUDSON GALVAO DE LIMA (7661965429) 
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (297997750) 
CO-AUTOR: ACARIZIA EDUARDO DA SILVA (4904064402) 
CO-AUTOR: JULLIANE TAMARA ARAÚJO DE MELO (6150537420) 

Resumo:  
 
        O oxigênio singlete (1O2) é um dos principais agentes envolvidos no estresse oxidativo, capaz de
reagir com diversas biomoléculas. A APE1/Ref-1 é uma proteína multifuncional que participa do reparo de
danos oxidativos no DNA e atua na regulação redox de diversos fatores de transcrição. No entanto, não está
claro como essas funções são reguladas na célula. Buscando correlacionar respostas celulares à expressão
da APE1/Ref-1 em células humanas expostas ao 1O2, e investigar os possíveis mecanismos envolvidos na 
regulação dessa enzima, as linhagens HeLa e MRC-5 foram submetidas a tratamento com 1O2 e foram 
determinados a viabilidade celular, a ocorrência de danos no DNA e a taxa de reparo, e a expressão, a 
translocação e o estado de fosforilação da APE1/Ref-1. De acordo com os resultados, as células tumorais 
mostraram-se mais sensíveis ao tratamento. Ambas as linhagens apresentaram a principal lesão oxidativa
ocasionada pelo 1O2, embora as células tumorais tenham mostrado maior susceptibilidade aos danos, além
de menor taxa de reparo. Também, foi verificado um aumento na expressão da APE1/Ref-1 nas células 
tumorais, enquanto nas células normais houve uma pequena redução. Além disso, diferentes padrões de
fosforilação foram evidenciados. Diante disso, pode-se concluir que o oxigênio singlete é capaz de gerar 
diferentes respostas celulares e influenciar, de maneira distinta entre células normais e tumorais, a
expressão da APE1/Ref-1, sua translocação e seu estado de fosforilação. 

Palavras chave: Estresse oxidativo.Oxigênio singlete.APE1/Ref-1.Reparo de DNA. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1295 
TÍTULO: ESTUDO SOBRE A DISTRIBUIÇÃO ANNUAL DAS MICROALGAS LIMNÉTICAS DO 
AÇUDE SANTA CRUZ, RIO GRANDE DO NORTE. 
ALUNO: TALITA ARAUJO DE ANDRADE (6873257494) 
ORIENTADOR: NAITHIRITHI TIRUVENKATACHARY CHELLAPPA (20016581415) 
CO-AUTOR: NIRLEI HIRACHY COSTA BARROS (7536708440) 
CO-AUTOR: EMILLY KATALINE RODRIGUES PESSOA (6070369408) 
CO-AUTOR: PATRICIA LUIZA DA SILVA CARMO (5009350416) 

Resumo:  
 
        Estudos do fitoplâncton em áreas represadas são importantes devido à quantidade de nutrientes
inorgânicos das represas, possibilitando uma área de alta produtividade primária. O presente projeto
investigou o impacto antropogênico sobre os fatores físico-químicos da água, ecologia quantitativa e 
clorofila a do açude Santa Cruz, RN. Foram feitas coletas mensais de água na superfície do açude durante
agosto de 2007 a julho de 2008, para caracterizar a variabilidade natural dos fatores ambientais. As coletas
foram feitas durante o dia, com garrafas de polietileno. Os parâmetros ambientais foram obtidos por meio
do kit multi parâmetro 340i in situ. O pH apresentou um valor médio de 6,27 alcalino só no mês de agosto e
ácido nos meses seguintes. A temperatura apresentou uma média de 28,03 ºC, não apresentando grandes 
variações. A condutividade apresentou um valor médio de 1870,08 µS/cm e o oxigênio dissolvido 
apresentou uma média de 3.55 mgL-1 durante o período estudado. A amônia apresentou uma concentração 
média = 0,057 mgL-1. A clorofila a apresentou um valor médio de 7,25 mgL-1. Espécies formadoras de 
afloramento de comprovado potencial de toxicidade, como Anabaena planktonica e Microcystis aeruginosa
foram bem representadas durante o período de estudo, mas não foi detectado a toxicidade destas espécies. O
estado trófico indicou o ambiente como oligotrófico, considerando o fósforo total, a clorofila a e a
transparência da água. 

Palavras chave: microalgas, impacto ambiental, açude Santa Cruz. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1296 
TÍTULO: EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO COM A SEGUNDA MEGADOSE DE RETINOL 
PALMITATO SOBRE OS NÍVEIS DE RETINOL DO LEITE MADURO 
ALUNO: KATHERINE FEITOSA DE ARAUJO (5751797400) 
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (18095640425) 
CO-AUTOR: GABRIELLE MAHARA MARTINS AZEVEDO (6212037426) 
CO-AUTOR: DANIELLE SOARES BEZERRA (3378988479) 

Resumo:  
 
        A hipovitaminose A é um problema de saúde pública em países em desenvolvimento, e as gestantes,
lactantes e lactentes são os grupos mais afetados. A suplementação com megadose de 200.000 UI de retinol
palmitato no pós-parto imediato deve permitir a uma mulher saudável manter suas reservas hepáticas
enquanto produz leite com concentrações normais de vitamina A. Contudo, estudos mostram que apenas
uma suplementação não é suficiente para assegurar níveis adequados de retinol ao longo da lactação. O
objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da suplementação com a segunda megadose de retinol palmitato
sobre os níveis de retinol no leite maduro. Selecionou-se 143 parturientes divididas em três grupos S1, S2 e 
C, sendo administradas cápsulas de retinil palmitato, uma dose, duas doses (espaçadas em 24h) e nenhuma
suplementação, respectivamente. Após 30 dias da data do parto, foram realizadas as coletas de leite
materno. O retinol foi quantificado através da CLAE e nas análises estatísticas utilizou-se ANOVA. Foram 
encontrados valores de 51,0 ± 28,8 μg/dL, 55,2 ± 31,6 μg/dL e 36,6 ± 17,5 μg/dL para os grupos S1, S2 e 
C, respectivamente, havendo diferença estatisticamente significativa (p=0,013) apenas entre o grupo C e os
grupos S1 e S2. Portanto, apesar do aumento em relação ao grupo controle, a segunda megadose, não foi
diferente da primeira. Sugere-se um maior intervalo entre as administrações das cápsulas de vitamina A. 

Palavras chave: Vitamina A, leite maduro, suplementação, lactantes. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1297 
TÍTULO: DINÂMICA ECOLÓGICA DE MICROALGAS EM FUNÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL 
EM AÇUDE SANTA CRUZ DO SEMI-ÁRIDO DO RIO GRANDE DO NORTE. 
ALUNO: RAFSON VARELA DOS SANTOS (5632555445) 
ORIENTADOR: NAITHIRITHI TIRUVENKATACHARY CHELLAPPA (20016581415) 
CO-AUTOR: FABIANA RODRIGUES DE ARRUDA CÂMARA (3423054417) 
CO-AUTOR: RANIELLY KAREN DE OLIVEIRA (931857406) 
CO-AUTOR: EMILLY KATALINE RODRIGUES PESSOA (6070369408) 

Resumo:  
 
        O estudo foi realizado no reservatório de Santa Cruz do Trairi, RN, com objetivo de analisar a
qualidade da água, listar as microalgas, sua diversidade, similaridade e dominância e estimar a clorofila-a, 
durante agosto de 2007 a julho de 2008. Os fatores físico-químicos analisados foram: pH, transparência, 
condutividade elétrica e oxigênio dissolvido. O nutriente analisado foi amônia. Os parâmetros físico-
químicos foram medidos in situ e as amostra para análise dos nutrientes e clorofila-a foram mantidas sob 
refrigeração. Foram detectadas a presença de Bacilariofícea, Clorofícea e Cianofícea. A Cianofícea obteve
maior representatividade em termos de riqueza de espécies, sendo às espécies Cylindrospermopsis
raciborskii, Surirella sp e Navícula sp. O pH variou-se com média de 6,27. A temperatura teve média de 
28,03 C°. A condutividade apresentou um valor médio de 1870,08 µS/cm e o oxigênio dissolvido 
apresentou média de 3.55 mgL-1. A amônia apresentou uma média 0,057 mgL-1. A clorofila-a apresentou 
média de 7,25 mgL-1. Os maiores valores registrados de similaridade (3,02), riqueza (2,94) e diversidade
(3,47) foram no mês de dezembro de 2007. No mês de janeiro de 2008 foi encontrada uma maior
dominância (0,057) de espécies. O estado trófico indicou o ambiente como oligotrófico. As microalgas
abundantes foram às espécies Cylindrospermopsis raciborskii, Surirella sp e Navícula sp. 

Palavras chave: Fitoplâncton, Reservatório, Qualidade de Água 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1300 
TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE CASSETES DE SUPER-EXPRESSÃO PARA CDNAS OBTIDOS A 
PARTIR DE UMA BIBLIOTECA SUBTRATIVA 
ALUNO: ADILSON SILVA DA TRINDADE (5368064462) 
ORIENTADOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825) 
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (297997750) 
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468) 

Resumo:  
 
        A floração é um processo vital para a planta, e em cana-de-açúcar culmina num fenômeno denominado 
de isoporização do colmo. O objetivo do presente trabalho foi de analisar in silico dois cDNAs obtidos em
bibliotecas subtrativas: zinc-finger e ARF. Um dos cDNAs analisado possui homologia ao fator de
transcrição zinc-finger. Nas sequências analisadas foi encontrado o domínio RING. Pode-se observar um 
maior índice de identidade da seqüência de cana-de-açúcar com as duplicações em arroz, 77 e 76% de 
identidade e com uma das sequências de milho com 70% de identidade, já em Arabidopisis esta identidade
foi baixa, 59%. Na árvore filogenética, também pode-se observar possíveis duplicações, a seqüência de 
cana-de-açúcar encontra-se em um ramo central único, e as seqüências de A. thaliana, juntamente com duas 
seqüências duplicadas de milho, apresentam-se como o grupo mais distante do ancestral. Uma outra
sequência analisada foi com homologia para o gene ARF. Foi observada a presença do domínio AUX_IAA
e os domínios Auxin_resp. Na árvore filogenética foram identificados dois ramos correspondentes às
sequências de dicotiledôneas e o outro correspondente às monocotiledôneas. Entretanto, foram encontradas
algumas duplicações em dicotiledôneas que se agruparam com as monocotiledôneas, sugerindo que que
estas seqüências apesar de serem semelhantes em monocotiledôneas e dicotiledôneas, apresentam algumas
modificações peculiares entre estes grupos que a separam filogeneticamente. 

Palavras chave: Floração, Biblioteca Subtrativa, Relação Filogenética, super-expressão 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1302 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO PROCESSAMENTO TÉRMICO SOBRE OS NÍVEIS DE RETINOL EM 
OVOS DE GALINHA 
ALUNO: ANA PAULA MARQUES DA COSTA (4976238466) 
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (18095640425) 
CO-AUTOR: VIDEANNY VIDENOV ALVES DOS SANTOS (982749457) 
CO-AUTOR: NATHALIA KAROLINE DE MEDEIROS SOARES (1396058435) 

Resumo:  
 
        Resumo A vitamina A possui funções fisiológicas de grande importância como funcionamento visual
adequado, diferenciação epitelial, fortalecimento do sistema imunológico. Tanto sua carência quanto o seu
excesso podem ocasionar distúrbios não desejados, para tanto é necessário conhecer as quantidades de
vitamina A dos diversos alimentos fontes da mesma. Dentre os alimentos fonte está o fígado de frango, cujo
consumo tem se intensificado no Brasil, estando no topo do mercado o consumo das linhagens ROSS e
COBB. O presente estudo teve como objetivo analisar as quantidades de retinol presente nos fígados de
ambas as linhagens citadas anteriormente. A determinação dos níveis de retinol foi obtida por
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). Os valores médios de retinol encontrados nos fígados de
frango foram de 9296,5µg/ 100g ± 1079,5 e 6194,3µg/ 100g ± 1463,8 nas linhagens ROSS e COBB, 
respectivamente. O fígado da linhagem ROSS apresentou maior concentração de retinol quando comparado
aos da linhagem COBB (p<0,05), entretanto, apesar da diferença, as duas linhagens são capazes de suprir as
necessidades nutricionais em vitamina A de um indivíduo adulto. Portanto, o fígado de frango pode ser
considerado um alimento de alto valor nutricional e fonte de vitamina A. 

Palavras chave: Palavras-Chave: Retinol; Fígado; linhagens; hipovitaminose. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1303 
TÍTULO: QUALIDADE DE VIDA E ASSISTÊNCIA À MULHER NA GESTAÇÃO 
ALUNO: DAYSE ALEIXO BEZERRA (6045372476) 
ORIENTADOR: ELIZABEL DE SOUZA RAMALHO VIANA (35887044420) 
CO-AUTOR: POLIANA DE MORAIS CABRAL (5784720406) 
CO-AUTOR: VANESSA PATRICIA SOARES DE SOUSA (5632230490) 

Resumo:  
 
        Na gravidez, transformações hormonais e biomecânicas interferem no sistema corporal e causam
alterações físicas que podem ou não ser cronificadas após a gestação.Objetivo.Analisar a influência da
cinesioterapia na qualidade de vida e melhoria da dor presentes na gestação em mulheres submetidas a um
programa de exercícios pré-natais. Metodologia. 14 grávidas (12° à 38° semana gestacional), participantes
Grupo de Orientação para o Parto e Pós-Parto, do Departamento de Fisioterapia (UFRN), constituíram a
amostra. Os dados foram coletados através do uso do SF-36 e Escala Visual Analógica. Resultados. Andar 
um quarteirão, na avaliação inicial (AI), mostrou que 66% da amostra apresentaram muita dificuldade
(MD), 17% pouca dificuldade(PD) e 17% nenhuma dificuldade(ND). Na avaliação final (AF), 17%
apresentaram MD, 33% apresentaram PD e 50% ND. Tomar banho e vestir-se, na AI, 50% teve PD, 
aumentando para 83% da amostra na AF. Ajoelhar-se ou dobrar-se, foi de MD para 50% das grávidas, na 
AI. Na AF, 33% passaram a referir ND. Quanto à dor percebida, na AI, 83% apresentaram dor moderada e
17% grave. Na AF, 33% passaram a apresentar dor muito leve, 33% leve e 34% moderada.As regiões
dolorosas mais citadas foram: lombar, virilha, glúteos, coxa e calcanhar. Na mensuração da dor, o índice
inicial variou entre 3 e 7, na AI, sendo que, na AF, os valores foram de 0 e 5.Os resultados apontam para
uma melhora nas AVD’s e para a diminuição da dor após a intervenção cinesioterapêutica em gestantes. 

Palavras chave: gravidez, qualidade de vida, cinesioterapia, algias posturais 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1304 
TÍTULO: EPIDEMIOLOGIA DAS PNEUMONIAS NOSOCOMIA ASSOCIADAS À VENTILAÇÃO 
MECÂNICA EM PACIENTES INTERNADOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA; 
ALUNO: KAROLINA DE MOURA MANSO DA ROCHA (6156820493) 
ORIENTADOR: GLAUCEA MACIEL DE FARIAS (2567415491) 

Resumo:  
 
        A pneumonia nosocomial é uma infecção do trato respiratório inferior que ocorre durante a internação
desde que não esteja presente ou em incubação, no momento da admissão do paciente (SILVA, 2004). Essa
patologia acomete mais aqueles pacientes submetidos à VM, pois o risco de contrair esta infecção aumenta
de 3 a 21 vezes em relação aos não ventilados, e a chance de desenvolver essa enfermidade é cerca de 0,9
por 1000 pacientes/dia (FERNADES; ZAMORANO; FILHO, 2000). A aspiração endotraqueal, que é uma
técnica de limpeza e higienização das vias aéreas superiores, visando remover as secreções retidas na região
(HINRICHSEN, 2004). É utilizada nos pacientes em VM ou não, que tem dificuldade em expelir de forma
voluntária as secreções traqueobrônquicas, que quando não executada de maneira asséptica pela equipe
pode ser fator determinante para o aparecimento da pneumonia nosocomial. Tem como objetivos
caracterizar a população de profissionais que trabalham na UTI 2 junto ao paciente em Ventilação
Mecânica (VM) de um hospital privado em Natal/RN e identificar os cuidados prestados durante a
aspiração endotraqueal nos pacientes em VM. A população estudada são todos os profissionais de saúde
que prestam cuidados ao paciente intubado, sob VM invasiva, na UTI 2. Estudo exploratório descritivo com
dados prospectivos e abordagem quantitativa, está sendo realizado na Unidade de Terapia Intensiva de um
hospital privado da cidade de Natal/RN. 

Palavras chave: Infecção Hospitalar; Ventilação Mecânica; 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1305 
TÍTULO: CONSUMO DE FIBRA ALIMENTAR ENTRE ADOLESCENTES DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO DO DISTRITO SUL DE NATAL-RN 
ALUNO: HERMILLA TORRES PEREIRA (7187527403) 
ORIENTADOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS PEDROSA SCHWARZSCHILD (17547644449) 
CO-AUTOR: SEVERINA CARLA VIEIRA CUNHA LIMA (47473487434) 
CO-AUTOR: CELIA MARCIA MEDEIROS DE MORAIS (56558309491) 
CO-AUTOR: LUANA PERSILIA GOMES REGO (6441772418) 

Resumo:  
 
        O estudo teve como objetivo conhecer o consumo habitual de fibra alimentar (FA) entre adolescentes.
Trata-se de um estudo transversal descritivo realizado com 57 adolescentes (10 a 19 anos) de 03 escolas do
distrito sul de Natal-RN. Utilizou-se o método Recordatório 24h, com coleta de dados dividida em 2
momentos, estabelecendo-se um intervalo de 30 dias. Foi feita uma estimativa da qualidade da dieta em 
relação à fibra, com base na freqüência dos alimentos. Os alimentos mais citados pertenciam aos grupos de
cereais, pães, tubérculos; carnes e ovos; laticínios, sucos de frutas e açucares e doces. Com relação ao teor
de FA dos alimentos citados, 80% se encontram na categoria baixa (<2,4g FA); 6,7% na moderada (2,4 –
4,4g FA); 10% na alta (4,5 – 6,9g FA) e 3,3% se na categoria de teor de FA muito alto (≥7g FA). O almoço
fornece 60% de alimentos fonte de FA, o jantar 45% e o desjejum 42%. A partir desta análise qualitativa,
conclui-se que o consumo de FA da população estudada pode estar inferior às recomendações vigentes para
uma alimentação saudável, o que se configura como um agravante da dieta como fator de risco para o
surgimento de doenças crônicas. Apoio CNPq (478287-2006-2); UFRN-PROPESQ; Secretaria Municipal 
de Educação, Natal-RN. 

Palavras chave: Consumo alimentar, fibra alimentar, adolescentes. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1306 
TÍTULO: ESTIMATIVA DA RIQUEZA DE ESPÉCIES DE TÉRMITAS EM TRÊS ÁREAS DE 
CAATINGA: AVALIANDO O ESFORÇO AMOSTRAL E QUATRO ESTIMADORES NÃO-
PARAMÉTRICOS 
ALUNO: RODRIGO AUGUSTO BELLEZONI (29569090880) 
ORIENTADOR: ALEXANDRE VASCONCELLOS (96425601434) 
CO-AUTOR: HEITOR BRUNO DE ARAUJO SOUZA (5743661480) 
CO-AUTOR: WAGNER DE FRANCA ALVES (0) 
CO-AUTOR: RUY ANDERSON ARAUJO DE LIMA (5815034495) 

Resumo:  
 
        Uma das medidas mais simples para determinar a estrutura de uma comunidade é a riqueza de
espécies. Este trabalho visa aumentar o conhecimento sobre a biodiversidade da Caatinga, analisando a
estrutura da comunidade de térmitas e o esforço amostral do protocolo de amostragem proposto. Foi
avaliada a acurácia de 4 estimadores não paramétricos de riqueza de espécies (Jacknife1 e 2, Chao2 e ICE),
aplicados em 3 áreas de Caatinga inseridas na Ecorregião da Depressão Sertaneja Setentrional. O mais
eficiente foi o Chao2, por apresentar um comportamento geralmente estável – a riqueza estimada foi muito 
próxima àquela observada em campo – além de apresentar pouca probabilidade de erro nas estimativas e,
sobretudo, foi o estimador que primeiro estabilizou sua curva de acumulação de espécies. Mesmo na área
que não correspondeu diretamente à riqueza observada, Chao2 foi o que mais aproximou-se dos valores de 
riqueza observados, se comparado aos demais estimadores. Esta pesquisa é, por enquanto, a única capaz de
indicar com confiabilidade o estimador não-paramétrico de riqueza de espécies para térmitas em áreas de 
Caatinga. No mais, os resultados poderão ser utilizados futuramente no delineamento de políticas públicas e
não-governamentais em projetos conservacionistas, pois a comparação de dados de riqueza de espécies é
ferramenta importante na escolha de áreas e destinação de verbas em medidas de preservação ambiental. 

Palavras chave: Biodiversidade, Chao2, Semi-Árido, Conservação, Estimates 7.5 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1310 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DAS TOXICIDADES SUB-CRÔNICA E MATERNA DE CHENOPODIUM 
AMBROSIOIDES EM RATOS 
ALUNO: INGRID MURIELLE F DE FIGUEIREDO (4403435424) 
ORIENTADOR: ALINE SCHWARZ (3065039648) 
CO-AUTOR: IRIS UCELLA DE MEDEIROS (4711504443) 
CO-AUTOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS (70155780425) 
CO-AUTOR: CLAUDIA NUNES OLIVEIRA (44332297172) 

Resumo:  
 
        A C. ambrosioides, conhecida como mastruz, é empregada na medicina popular como expectorante,
revigorante e cicatrizante. O objetivo do presente estudo foi avaliar a toxicidade dessa planta em ratas
tratadas sub-cronicamente ou durante a gestação com o infuso obtido das folhas frescas de mastruz. No
experimento de toxicidade sub-crônica foram utilizadas 10 ratas Wistar adultas, divididas em um grupo
experimental, que recebeu por gavagem 50mg/kg/dia do extrato aquoso durante 30 dias, e um grupo
controle (n=5/grupo) que recebeu apenas água pela mesma via. No experimento de toxicidade reprodutiva,
foram empregadas 12 ratas prenhes divididas em um grupo experimental e outro controle (n=6/grupo). O 1º
grupo recebeu 50mg/kg/dia, por gavagem, do 1º dia da gestação (DG01) até o DG20 e o grupo controle
recebeu apenas água. Os parâmetros analisados nos estudos foram: peso corporal, ganho de peso, ingestão
hídrica, consumo de ração, peso úmido de órgãos diversos, dosagens séricas (AST, ALT, creatinina e
uréria) e estudo histopatológico. A análise estatística (teste t) dos dados não revelou alterações nos
parâmetros avaliados nem prejuízos no desempenho reprodutivo (peso da ninhada, número de filhotes, nº
de reabsorções e implantações, etc.) e gestação das ratas tratadas, sugerindo ausência de atividade abortiva.
No entanto, elevados níveis de AST foram observados nas ratas tratadas do estudo sub-crônico, mas a 
hepatotoxicidade ainda não foi comprovada pelo estudo histopatológico. 

Palavras chave: Chenopodium ambrosioides, toxicidade sub-cronica, gestação, ratas 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1320 
TÍTULO: ENRAIZAMENTO IN VITRO DE CANA-DE-AÇÚCAR 
ALUNO: CIBELLEY VANUCIA SANTANA DANTAS (5656012450) 
ORIENTADOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (39198200453) 
CO-AUTOR: ISABELE ARAGAO GOMES (6239649457) 

Resumo:  
 
        A cana-de-açúcar possui diversas aplicações econômicas e devido à sua importância na economia
mundial, é fundamental o estabelecimento de protocolos in vitro visando à obtenção de mudas em grande
escala com qualidade fitossanitaria comprovada. O objetivo deste trabalho foi testar substratos para
obtenção de plantas com maior taxa de enraizamento e posterior aclimatação. Brotos de cana foram
inoculados em 5 tratamentos: 1ºMS+1mg/L ANA+fitagel; 2ºMS+2mg/L ANA+fitagel; 3ºMS+Vermiculita; 
4º MS+1mg/L ANA+vermiculita e 5ºMS+2mg/L ANA+vermiculita e mantidos por 30 dias para o
enraizamento. Durante o enraizamento observou-se o tempo de aparecimento de raiz e após os 30 dias:
altura da planta, comprimento da raiz, produção de biomassa e a taxa de enraizamento. 4 dias após a
inoculação observou-se raízes nos brotos em MS+2 mg/L ANA e nos demais as raízes surgiram a partir do
10º dia. A taxa de enraizamento foi 0 nos tratamentos 4 e 5, 20% no 3 e 90% nos 1 e 2. Nos tratamentos 1 e 
2 a altura das plantas, o comprimento das raízes e a produção de biomassa foi maior quando comparados
aos demais tratamentos. Ao final da aclimatação todas as plantas dos tratamentos 1 e 2 sobreviveram, as do
3 não resistiram e 80% das plantas do 4º e do 5º tratamentos sobreviveram. Diante dos resultados conclui-se 
que os melhores meios para o enraizamento e posterior aclimatação de plantas de cana-de-açúcar são 
aqueles contendo os macro e micro elementos do MS adicionado de ácido naftalenoacético (ANA). 

Palavras chave: Cana-de-açúcar, ácido naftalenoacético, enraizamento e aclimatação. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1321 
TÍTULO: MODIFICAÇÕES DE COMPONENTES DA PAREDE CELULAR DE PEDÚNCULOS DE 
CAJU SUBMETIDOS A TRATAMENTO COM CÁLCIO 
ALUNO: TAIANA BRITO MENEZES (1356824447) 
ORIENTADOR: NELY HOLLAND (58173676615) 
CO-AUTOR: VANESSA DUARTE DE MORAIS (1359280448) 
CO-AUTOR: ADRIANA SOUZA DA SILVA (4598268409) 

Resumo:  
 
        A aplicação de diferentes tratamentos pós-colheita em pedúnculos de caju pode contribuir para o
aumento da vida de prateleira deste pseudofruto de grande produtividade, porém de alta perecibilidade. O
objetivo deste estudo foi avaliar a influência de tratamentos pós-colheita sobre as modificações da parede 
celular de frutos de caju (pedúnculo) in natura durante armazenamento refrigerado sob atmosfera
modificada. Os cajus foram colhidos na fazenda da EMPARN – Parnamirim- RN, submetidos a tratamento 
com soluções de cloreto de cálcio 1% e cloreto de cálcio 1% à 45ºC. Os frutos foram armazenados durante 
28 dias sob refrigeração e atmosfera modificada, e avaliados no tempo 0 e a cada 7 dias quanto à firmeza,
utilizando um penetrômetro manual. O frutos foram congelados em nitrogênio líquido, armazenados a -
18ºC e posteriormente foi realizada a extração da parede celular segundo metodologia proposta por
Murayama at al. (2002). Durante os 28 dias de conservação, verificou-se diminuição da firmeza entre o 
tempo inicial e final de análise para todos os tratamentos. A melhor firmeza média foi observada aos 14
dias conservação para o tratamento controle (58,32 N ± 10,82). O tratamento com cloreto de cálcio 1% 
mostrou um melhor rendimento médio da parede celular para durante 7 (2,28% ± 0,41), 21 (2,30 ± 0,12) e 
28 (2,81 ± 0,51) dias de conservação. Os cajus tratados com cloreto de cálcio, de um modo geral,
apresentaram os melhores resultados para rendimento médio da parede celular. 

Palavras chave: Caju; Tratamentos pós-colheita; cloreto de cálcio; parede celular. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1322 
TÍTULO: NÍVEL DE CONHECIMENTO DO ESTUDANTE DE ODONTOLOGIA SOBRE BIOÉTICA
ALUNO: RENATO CAVALCANTI DUARTE GALVAO (1225712408) 
ORIENTADOR: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS (28444361453) 

Resumo:  
 
        A participação dos alunos do curso de Odontologia da UFRN em eventos científicos e projetos de
pesquisa vem se caracterizando como uma atividade integrante de várias atividades curriculares e
extracurriculares. Esta pesquisa objetivou analisar o nível de conhecimento sobre Bioética destes alunos
através da aplicação de questionários que abordavam os principais aspectos éticos que devem ser
considerados tanto na realização do tratamento odontológico, como na elaboração de trabalhos científicos.
Uma vez que o projeto foi renovado, os resultados aqui apresentados são parciais, referentes à análise das
respostas de alunos dos 2º, 3º, 4º e 7º períodos. Os dados dos 80 questionários analisados não demonstraram
diferença significativa no nível de conhecimento sobre bioética entre as turmas avaliadas. O dado mais
preocupante foi o desconhecimento do significado do TCLE, onde somente 5 alunos do 70 período, mesmo
tendo cursado a disciplina que contempla este conteúdo, afirmaram conhecer a importância do documento.
Então até este momento, só é possível concluir que há necessidade de maiores informações acerca da
Bioética para os alunos de Odontologia, que poderão estar inseridas nas disciplinas curriculares, podendo
também ter uma abordagem dos aspectos jurídicos pelo exercício da transdisciplinaridade com profissionais
do Curso de Direito, para que os odontólogos se graduem aptos a exercerem a profissão, respeitando os
princípios da Ética e da legalidade. 

Palavras chave: Ética-Bioética-Odontologia 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1330 
TÍTULO: PERFIL LIPÍDICO DE ADOLESCENTES BENEFICIÁRIOS DO PNAE-NATAL/RN - UM 
ESTUDO PILOTO 
ALUNO: SUZYLANE ANNUSKA GUERRA DA SILVA (6075601422) 
ORIENTADOR: SEVERINA CARLA VIEIRA CUNHA LIMA (47473487434) 
CO-AUTOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS PEDROSA SCHWARZSCHILD (17547644449) 
CO-AUTOR: CLELIA DE OLIVEIRA LYRA (70406030472) 
CO-AUTOR: INGRID FREITAS DA SILVA (6643690498) 

Resumo:  
 
        O estudo teve como objetivo investigar as alterações do perfil lipídico em adolescentes. Trata-se de um 
estudo transversal descritivo realizado com 32 adolescentes (10 a 19 anos) de 02 escolas, correspondendo a
cada duas zonas distritais do município de Natal- RN. O perfil lipídico foi avaliado por meio do colesterol
total, LDL-colesterol, HDL-colesterol e triglicerídeos no plasma, e classificado de acordo com a I Diretriz
de Prevenção da Aterosclerose na Infância e na Adolescência, 2005. Registrou-se elevado percentual de 
valores aumentados para o colesterol total, independente do gênero. Encontrou-se percentuais de valores 
aumentados para o colesterol total, LDL-colesterol, HDL-colesterol semelhantes entre os gêneros e para os 
triglicerídeos, maior percentual de valores aumentados para o gênero masculino. Conclui-se que as 
alterações do perfil lipídico já estão presentes em adolescentes escolares o que sugere que programas
objetivando a prevenção de doenças cardiovasculares devem iniciar precocemente. Apoio CNPq (478287-
2006-2); UFRN-PROPESQ; Secretaria Municipal de Educação, Natal-RN. 

Palavras chave: Perfil lipídico, adolescentes, doenças cardiovasculares 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1332 
TÍTULO: ALTERAÇÕES MORFOLÓGICAS DE MANGIFERA INDICA L. SOB INFESTAÇÃO DO 
FUNGO CERATOCYSTIS FIMBRIATA. NA REGIÃO DE MACAÍBA. 
ALUNO: RICARDO VICTOR MACHADO DE ALMEIDA (4870421402) 
ORIENTADOR: JULIANA ESPADA LICHISTON (26948390889) 

Resumo:  
 
        A manga, Mangifera indica L., trata-se de uma árvore perene, de destaque na produção agrícola do 
nordeste brasileiro. Vários são os relatos do comprometimento de Mangifera indica devido a uma
fitopatologia conhecida como Seca-da-mangueira, provocada pelo fungo Ceratocystis fimbriata. Este 
trabalho teve por objetivo analisar as alterações anatômicas observadas na espécie M. indica L. e suas
respostas ao agente C. fimbriata, a fim de melhorar sua sanidade e produtividade. Foram feitos estudos
morfo-anatômico dos tecidos e morfológico/quantitativo de cera foliar, com o emprego de técnicas de
microscopia eletrônica de varredura e microscopia óptica, com lâminas coradas com safranina, azul de
alcian, azul de algodão e iodo. Como resultados observados, os padrões anatômicos de pecíolos e caules
jovens de amostras sadias e doentes apresentaram uma epiderme uniseriada, desprovida de tricomas, com
cutícula de espessura mediana e um córtex de composição variada nos tecidos de sustentação conforme seu
desenvolvimento. Não é visível nenhuma alteração na cera epicuticular da folha doentes. Na superfície
foliar e dentro do sistema vascular das amotras doentes são encontrados esporos e hifas do fungo em início
de crescimento. A obstrução desse sistema de vasos condutores pelo alastramento do C. fimbriata no
interior da planta propicia um prejuízo no abastecimento de água e nutrientes inorgânicos dos tecidos
superiores e conseqüente morte das folhas e frutos. (FAPERN, Prefeitura de Macaíba) 

Palavras chave: Ceratocystis fimbriata, Mangifera indica, Fitopatologia 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1333 
TÍTULO: ONICOMICOSES: ESTUDO DOS FATORES DE RISCO E ASPECTOS CLÍNICOS 
ALUNO: SUELLEN CRISTIANE MEDEIROS DE LIMA (1319690483) 
ORIENTADOR: EVELINE PIPOLO MILAN (70337950415) 
CO-AUTOR: MARCIA CHRISTINNY DE M NORONHA (5106736439) 
CO-AUTOR: TATIANE DELFINO FREIRE (4864368457) 
CO-AUTOR: EMANUEL FABIANO MARTINS AVELINO (926496450) 

Resumo:  
 
        As onicomicoses são afecções fúngicas provocadas por dermatófitos, leveduras do gênero Candida ou
ainda fungos filamentosos hialinos ou demáceos geofílicos. O acometimento da unha pode ser de três tipos:
subungueal distal e/ou lateral, subungueal proximal e superficial branco. Todas essas variantes podem
evoluir para a onicomicose distrófica total. Os objetivos do trabalho são verificar a incidência de
onicomicoses, identificar os agentes etiológicos e avaliar os fatores de risco das onicomicoses, classificar os
casos segundo seu aspecto clínico e associar o aspecto clínico à espécie isolada. No período compreendido
entre janeiro de 2007 e junho de 2008 foram avaliados pacientes com suspeita clínica de onicomicose,
atendidos no ambulatório do Hospital Giselda Trigueiro e, posteriormente, encaminhados ao laboratório de
microbiologia deste, para a realização dos exames micológicos. De 173 pacientes avaliados, 132 eram do
sexo feminino (76,3%) e 41 (23, 7) do masculino. Desses, foram obtidas 213 amostras (sendo 103
provenientes das unhas das mãos e 110 dos pés) e destas, 91 (41,7%) resultaram em amostras positivas. Os
agentes etiológicos isolados dos raspados ungueais foram: Candida albicans 22 (24, 2%), C. não-albicans 
56 (61,5%), Trichosporon spp. 5 (5,5%), T. tonsurans 2 (2,2%), T. rubrum 3 (3,3%) e Fusarium 3 ( 3,3%).
Nossos dados mostram a relevância das leveduras como causa de onicomicose no nosso meio, confirmando
estudos anteriores realizados na região Nordeste. 
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Resumo:  
 
        Objetivo: Investigar a epidemiologia da Meningite Bacteriana Aguda (MBA) no Hospital de referência
de doenças infecto-contagiosas Giselda Trigueiro (HGT), no Rio Grande do Norte, no período de 2005 a
2006. Metodologia: Análise retrospectiva dos dados coletados das fichas de notificação de meningites do
Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) e dos registros do Laboratório Central (LACEN).
Resultados: Foram analisados 110 casos de meningites bacterianas agudas, sendo predominantes os adultos
do sexo masculino e de área urbana. Foram identificados 24 casos de Streptococcus pneumoniae (21,8%),
16 de Neisseria meningitidis (14,5%), principalmente o tipo B, 1 caso de Haemophilus influenza tipo b
(0,9%) e 4 outras bactérias. A média da idade dos pacientes por agentes etiológicos foi 30,1 anos para o
pneumococo e 21,5 anos para o meningococo. A taxa de mortalidade foi de 10% (11 casos). Dentre os 12
isolados de pneumococos testados para suscetibilidade antibiótica, a porcentagem de resistência ao
cotrimoxazol, cloranfenicol, eritromicina e penicilina foi, respectivamente, 88,9% (8), 10,0% (1), 16,7% (2)
e 12,5% (1). Conclusões: A falha na identificação dos agentes aponta para a necessidade de melhoria dos
setores laboratoriais do hospital. A detecção de pneumococos resistentes sinaliza para um controle mais
restrito no uso de antibióticos para esse patógeno. Criação de um sistema de seguimento pós-alta e melhoria 
do setor de registros são necessidades urgentes para o HGT. 
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Resumo:  
 
        A Hiperhomocisteinemia (HHcy) tem sido sugerida como um fator preditor de alterações cognitivas. O
Brasil possui um dos maiores níveis de demência associada a idade entre os países emergentes. O objetivo
desse estudo foi avaliar a influência dos níveis de Hcy na performance cognitiva de idosos de baixa renda.
Esse estudo do tipo transversal foi desenvolvido em um centro urbano do Nordeste do Brasil e incluiu 205
idosos elegíveis. Um questionário multidimensional foi utilizado para avaliar os aspectos
sociodemográficos, nível de saúde e outros aspectos clínicos. A performance cognitiva foi avaliada através
da versão em português do Mini Exame do Estado Mental (MEEM). Níveis de ácido fólico, vitamina B12 e
Hcy foram determinados através de luminescência química. A associação entre as variáveis
sociodemográficas, níveis de Hcy, vitamina sérica B12 , ácido fólico e o escore total do MEEM foram
avaliados através de uma regressão linear múltipla. Valores indicativos de HHcy (>12 µmol/l) foram 
encontrados em 34.8% dos indivíduos. Idade, escolaridade e HHcy mostraram uma correlação negativa
com os escores do MEEM. Os valores de R2 do HHcy isolado responderam somente por 4% do MEEM, no
entanto quando associado a escolaridade e idade, esse modelo respondeu por cerca de 25% dessa
associação. 
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Resumo:  
 
        A Psicologia Evolucionista vem demonstrando que a agressão coletiva é freqüentemente decorrente de
processos cognitivos responsáveis pela formação de coalizões. Para lidar adequadamente com seu mundo
social nossos ancestrais teriam se beneficiado de mecanismos cognitivos desenhados para detectar
cooperação e competição. A categorização “Nós versus Eles” pode inclinar seres humanos a se envolver em 
conflitos, já que classifica pessoas como pertencentes ou não ao seu grupo de referência. Experimentos
recentes vêm mostrando que indivíduos sentem hostilidade em relação aos adversários em situações de
competição e apresentam percepções distorcidas acerca dos rivais. Este estudo tem o objetivo de analisar
como os indivíduos categorizam seu grupo e o adversário em situação de competição. Até o presente
momento, 79 sujeitos participaram da pesquisa. Inicialmente havia a realização de um jogo (situação de
competição), denominado Looping entre dois grupos – azul e vermelho. Ao fim deste, os participantes eram 
submetidos ao Implicit Association Test, que mede o tempo de resposta das associações automáticas
realizadas entre estímulos alvo e palavras de conteúdo agradável ou desagradável. Os resultados mostraram
que os sujeitos apresentaram uma associação forte de seu grupo com palavras agradáveis e do grupo
adversário com palavras desagradáveis (t=-2,922, p=0,005) e que tais associações não foram significativas
quando os membros do grupo adversário eram conhecidos (t=-1,350, p=0,184). 

Palavras chave: Competição, Coalizões e Categorização. 
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Resumo:  
 
        Nos últimos anos, a busca por uma melhor e mais efetiva reabilitação de sujeitos com hemiparesia
favoreceu o desenvolvimento de vários dispositivos mecânicos cuja atuação, baseada nos modernos
conceitos de aprendizagem motora, visa a especificidade da tarefa e a independência funcional. O presente
artigo consiste em uma revisão sistemática que objetiva abordar as estratégias tecnológicas utilizadas na
reabilitação motora da hemiparesia por meio de consultas nas bases de dados MEDLINE e PUBMED. Ao
todo foram encontrados 548 artigos, dos quais 23 foram selecionados por cumprir o critério de inclusão, ou
seja, descrever os avanços nas estratégias tecnológicas para reabilitação de sujeitos hemiparéticos. De
acordo com os resultados descritos na literatura, observamos que a Terapia de Restrição e Indução do
Movimento, o MIT-Manus, o Mirror-image motion enabler e o Bi-Manu-Track são as principais estratégias 
mecânicas utilizadas na reabilitação de membros superiores de sujeitos hemiparéticos, enquanto que para os
membros inferiores, os dispositivos mais utilizados são o treino de marcha com suporte parcial de peso, o
Gait Trainer I e o Lokomat. Com base nos estudos citados, observou-se a crescente utilização de 
dispositivos robóticos na referida população, bem como a presença de resultados bem favoráveis à estes
recursos, quando comparados à métodos de tratamento convencionais. 
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Resumo:  
 
        INTRODUÇÃO: O curso de medicina apresenta uma extensa carga-horária, além disso, em busca de 
uma melhor formação a maioria dos estudantes também se dedica a outras atividades (como estágios,
pesquisas, e etc.) Dessa forma acabam por deixar de dormir para cumprir essas exigências. OBJETIVO:
Verificar entre os estudantes de medicina da UFRN, do 1º ao 8º período, como está a qualidade do sono e a 
sonolência dos mesmos. MÉTODOS: Se trata de um estudo observacional, individuado, transversal, do tipo
inquérito, no qual avaliamos 228 questionários respondidos pelos estudantes. Para avaliar a qualidade do
sono, utilizamos o Índice de Qualidade de Sono de Pittsburg (IQSP), e para a sonolência fizemos uso da
Escala de Sonolência de Epworth (ESE). Estatística determinou freqüências relativas em valores absolutos
e percentuais. RESULTADOS: No IQSP a média da pontuação obtida pelos estudantes foi de 5,59 o que já
indica uma qualidade de sono ruim. Porém na avaliação da sonolência observamos uma média de 8,9
pontos na ESE não significando sonolência diurna excessiva. CONCLUSÃO: Os estudantes de medicina da
UFRN apresentam em média uma má qualidade do sono, mas isso não implica em sonolência diurna
excessiva. 

Palavras chave: Qualidade do sono, sonolência, estudantes de medicina. 
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Resumo:  
 
        A retina de primatas é composta de dois tipos básicos de fotorreceptores: os cones e os bastonetes; que
funcionam em condições de luminosidade diferentes. Contudo, determinados intervalos de intensidade de
luz são capazes de sensibilizar cones sem saturar bastonetes. Estudos recentes com seres-humanos têm 
indicado que bastonetes e cones podem interagir a fim de realçar a visão de cores de indivíduos daltônicos
(dicromatas) em condições de intensidade de luz intermediárias. Na verdade, essa interação não parece estar
restrita a seres humanos, também tendo sido encontrada em macacos tricromatas (Macaca) e em macacos
dicromatas (Callithrix). Assim como demonstrado para seres-humanos, é possível que a intrusão de 
bastonetes em Callithrix jacchus lhe confira uma melhor visão de cores, já que estas células estão
funcionais mesmo em condições fotópicas. No entanto, a confirmação deste fenômeno por indícios
comportamentais ainda se faz necessária. Para se avaliar essa questão, foram realizados experimentos
comportamentais. Os animais foram submetidos a testes de discriminação de cores utilizando-se papéis de 
Munsell como estímulo. Resultados preliminares indicam que, em condições de alta luminosidade, o macho
dessa espécie apresentou uma performance condizente com um indivíduo dicromata, enquanto a fêmea, um
desempenho condizente com um indivíduo tricromata. Estudos adicionais estão sendo realizados em
intensidades de luz mais baixas. 
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Resumo:  
 
        O estudo apresenta resultados de uma pesquisa qualitativa sobre a ingestão de lipídeos por
adolescentes beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) na cidade de Natal-RN. 
Objetivou-se identificar os alimentos ricos em lipídeos dentre os mais citados em cada refeição, assim como
exemplificar o consumo de gordura com a análise química, realizada por meio de tabelas de composição e
rótulos de embalagens dos alimentos nas porções padrão dos alimentos relatados como mais consumidos.
Dentre os alimentos ricos em lipídeos os mais citados foram: biscoitos, bolos, embutidos, leite integral,
salgadinhos industrializados, guloseimas (chocolates, balas, etc) e margarina. Os resultados evidenciaram
que a ingestão de alimentos considerados ricos em gordura é bastante elevada em todas as refeições. Tais
alimentos ainda apresentam composição com alto teor de ácidos graxos trans, saturados e colesterol, que
apresentam relação com o aumento do colesterol sanguíneo, fator de rico para o desenvolvimento de
doenças cardiovasculares. Estratégias que estimulem e divulguem a prática de hábitos alimentares
saudáveis são de relevante importância para a prevenção de fatores de risco para doenças cardiovasculares.
Apoio CNPq (478287-2006-2); UFRN-PROPESQ; Secretaria Municipal deEducação, Natal-RN. 
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Resumo:  
 
        Staphylococcus aureus Resistente à Meticilina (MRSA) é um dos patógenos mais isolados de
infecções hospitalares em todo o mundo. Cada vez mais é necessária a utilização de técnicas moleculares
para uma melhor compreensão da epidemiologia dos MRSA. Foi objetivo deste estudo fazer a tipagem
molecular de cepas de MRSA isoladas na cidade do Natal-RN no período de 2004 a 2006. Para tanto foram 
utilizadas as técnicas de Eletroforese em Gel de Campo Pulsado (PFGE) e a Reação em Cadeia da
Polimerase (PCR) Multiplex. Após extração e digestão pela endonuclease SmaI, o DNA cromossômico das
cepas foi submetido à PFGE. Na PCR Multiplex, foram amplificadas regiões marcadoras de cada tipo de
ilha de resistência-SCCmec utilizando vários pares de sondas específicas. Foram genotipadas 45 cepas de
MRSA isoladas a partir de sítios anatômicos variados de pacientes do Hospital Universitário Onofre Lopes-
HUOL e de laboratórios privados. Trinta e três cepas apresentaram perfil de PFGE semelhante ao Clone
Epidêmico Brasileiro (CEB) e possuiam ilha de resistência-SCCmec IIIA. Cinco cepas apresentaram perfil 
de PFGE distinto do CEB e SCCmec IV, sendo que 03 destas mostraram padrão semelhante a um clone
internacional chamado clone Pediátrico. Nossos estudos reforçam a predominância do CEB, assim como
nos revela a emergência de um clone internacional de MRSA em nossa cidade. 
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Resumo:  
 
        O Acidente Vascular Cerebral (AVC) corresponde a uma interrupção do suprimento sanguíneo no
cérebro, impedindo o abastecimento de oxigênio e nutrientes causando dano ao tecido cerebral. O AVC é
um problema de saúde pública mundial de grande relevância. O presente estudo teve como objetivo traçar o
perfil dos pacientes pós-AVC agudo atendidos nos serviços de fisioterapia da cidade de Natal-RN. Para o 
desenvolvimento desta pesquisa, utilizou-se uma ficha de avaliação para investigar os dados pessoais e
clínicos dos 40 pacientes com AVC (fase aguda), conforme o modelo do HU/UFRN. A pesquisa
caracteriza-se do tipo descritiva, quantitativa e transversal. Os dados foram analisados conforme estatística
descritiva. Os resultados encontrados apontaram uma amostra predominantemente feminina (61%), sendo o
estado civil, em sua maioria, casado (70,7%). A idade dos indivíduos variou entre 43 e 85 anos, sendo a
média de idade 62,17 anos (DP= ±11,31). Aproximadamente 54% da amostra encontrava-se na faixa de 60-
80 anos. O nível de escolaridade predominante Ensino Fundamental Incompleto(37,5%) . A etiologia do
AVC mais prevalente foi o AVC Isquêmico (71%), sendo o hemisfério cerebral direito mais acometido
(56%), e cerca de 59,5% dos pacientes possuem hipertensão. Com base nos resultados obtidos, concluiu-se 
que há necessidade de campanhas educativas nesta população, pois evidencia-se a alta prevalência de 
fatores de risco como HAS e o acometimento cada vez mais precoce dos pacientes. 
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Resumo:  
 
        As glicosidases e sulfatases são enzimas que atuam na degradação de glicosaminoglicanos,
carboidratos presentes em todos os organismos com organização tissular. Elas podem ser utilizadas para
produzir oligossacarídeos modificados, a fim de estudar suas atividades farmacológicas. Este trabalho
buscou identificar e isolar parcialmente glicosidases e sulfatases existentes no músculo do caranguejo
Ucides cordatus. Primeiramente foi realizado fracionamento com sulfato de amônio, em três etapas (0-30%, 
30-50%, 50-80%), seguido por ensaios enzimáticos com substratos sintéticos, derivados de açúcares e de
quitina, e ainda cromatografia em DEAE-Biogel e teste de temperatura ótima. A N-acetil-B-D-
glicosaminidase foi a enzima que obteve melhor atividade na F50-80%, sendo assim aplicada em DEAE-
Biogel. A enzima foi eluída com 0,2 M de NaCl. Estas frações foram reunidas e suas atividades testadas a
diferentes temperaturas. Os testes mostraram atividade ótima da enzima a 60°C. Nos ensaios com derivados
de quitina foram quebrados os substratos 4-Nitrofenil-N-acetil-B-D-Glucosaminídeo e 4-Nitrofenil-N-N'-
diacetil-B-D-Quitobiosídeo, no extrato bruto, e apenas o primeiro na F50-80%. A atividade quitinásica 
sugere a importância dessa enzima para o organismo do qual foi extraída, e também a possível aplicação
como antifúngico na biotecnologia. Os resultados obtidos podem servir como base para pesquisas com
enzimas quitinásicas e estudos sobre o caranguejo Ucides cordatus. 
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Resumo:  
 
        Os lipídeos (gorduras) são componentes de diferentes produtos utilizados na dieta humana, e sua
concentração afeta os teores de vitaminas lipossolúveis, a exemplo da vitamina A, vitamina que está
envolvida em vários processos de importância biológica, como: reprodução, ciclo visual, diferenciação
celular, dentre outros. O presente trabalho objetivou avaliar a concentração de retinol em duas marcas de
requeijão comercializadas na cidade de Natal/ RN, comparando os níveis encontrados nas diferentes
marcas, identificadas como marcas A e B, e entre as suas versões integral e desnatado (light). Três unidades
de cada versão das duas marcas analisadas foram adquiridas em supermercado da cidade de Natal. Após
extração e purificação, a concentração de retinol foi determinada por Cromatografia Líquida de Alta
Eficiência (CLAE). As médias das concentrações obtidas nas duas marcas foram 40,5 ± 0,7 (integral) e 14,3 
± 4,5 µg/ 100g (desnatado) da marca A, e 75,7 ±3,51 (integral) e 26,3 ± 2,52 µg/ 100g (desnatado) da 
marca B. Para todas as medidas considerou-se p<0,05. Os resultados demonstraram que os níveis de retinol,
no geral, estão abaixo dos apresentados pela literatura e que a versão integral, possui níveis de retinol
superiores em relação à desnatada. Seria interessante que houvesse uma padronização no processo de
fabricação do requeijão, para que fosse encontrada homogeneidade nos dados literários. 
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Resumo:  
 
        Introdução - O tratamento preconizado para controle da hidrocefalia é a cirurgia de derivação
ventrículo-peritoneal (DVP), e a literatura vem revelando a existência de importante relação entre este
tratamento e a ocorrência de crises epilépticas (CE). Objetivos –Avaliar a ocorrência de CE em crianças e 
adolescentes com hidrocefalia e sua relação com o tratamento por DVP Métodos – Estudo retrospectivo de 
45 crianças e adolescentes, entre 0 e 18 anos, diagnosticados com hidrocefalia no período de 2003 a 2005
pelo serviço de Neurologia Infantil do hospital de pediatria da UFRN. Analisou-se as variáveis: sexo, 
etiologia da hidrocefalia, idade do diagnóstico de hidrocefalia, idade da colocação do shunt e tipos de CE.
Resultados - Análise dos dados mostrou que dos 45 pacientes, 20 apresentaram CE (44,4%), sendo 13 do 
sexo feminino (65%) e 7 do sexo masculino (35%). Destes, 13 estavam em uso de DVP (65%) e 7 não
estavam (35%). Dos 13 pacientes com DVP que apresentaram CE, observou-se que em 10 (76,9%), o início 
das CE foi depois da colocação do shunt, enquanto dois (15,4%) já apresentavam crises antes da DVP.
Conclusões – I) Houve um predomínio de CE no sexo feminino, porém, sem diferença estatística
significante entre os sexos; II) Os resultados não comprovaram associação entre o tratamento por DVP e
CE (p=0,832); III) A maior parte dos pacientes apresentou o primeiro episódio de CE depois da colocação
do shunt, sugerindo associação entre o tratamento por DVP e a ocorrência de CE. 

Palavras chave: hidrocefalia, derivação ventriculoperitoneal, CE 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1360 
TÍTULO: EFEITO DA DESERTIFICAÇÃO NO SERIDÓ/ RN: EVOLUÇÃO DA COBERTURA 
VEGETAL NO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS 
ALUNO: LUCYANNO DOS REIS FERNANDES (2403446424) 
ORIENTADOR: ADRIANA MONTEIRO DE ALMEIDA (1086633709) 

Resumo:  
 
        A região semi-árida mais povoada do mundo é a do Nordeste brasileiro. As atividades humanas vêm,
ao longo do tempo, contribuindo para acelerar a fragmentação do bioma das Caatingas (localizado
predominante no NE) e interferindo nos ritmos de vida dos ecossistemas. O presente estudo teve por
objetivo geral identificar e comparar a evolução da cobertura vegetal no município de Carnaúba dos
Dantas-RN, detectando, de forma indireta, a susceptibilidade de áreas à degradação e conseqüente
desertificação. Usou imagens de satélite CBERS e LANDSAT para identificar áreas susceptíveis à
desertificação no Núcleo de Desertificação do Seridó, com ênfase no município de Carnaúba dos Dantas.
Imagens referentes ao período chuvoso dos anos de 1987 e 2007 foram implantadas em um Sistema de
Informação Geográfica. No intervalo de tempo estudado foi observada uma diminuição da cobertura
vegetal de porte arbóreo–denso que se mostrou mais fragmentada em 2007, além de ser substituída pela
vegetação rala. O município de Carnaúba dos Dantas vem sofrendo um processo de desmatamento
desregrado visando principalmente a extração da lenha para a alimentação dos fornos das inúmeras olarias e
cerâmicas instaladas na região, assim como a pecuária extensiva e a agricultura baseada no corte e queima.
Conseqüentemente, o desmatamento, queimadas e atividades econômicas desenvolvidas de forma
inadequada, expõem o solo às intempéries deixando-o cada vez mais vulnerável à degradação das terras. 

Palavras chave: Caatinga_Ecologia da Paisagem_Sensoriamento remoto_Cobertura Vegetal 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1363 
TÍTULO: PRESENÇA DE COLINA ACETILTRANSFERASE E NADPH-DIAFORASE NO 
COMPLEXO PARABRAQUIAL DO SAGÜI (CALLITHRIX JACCHUS). 
ALUNO: RAYANE BARTIRA SILVA DO NASCIMENTO (5155288460) 
ORIENTADOR: JEFERSON DE SOUZA CAVALCANTE (70317232487) 
CO-AUTOR: TWYLA BARROS DE SOUSA (6805632455) 
CO-AUTOR: LEANDRO MOURA DE FREITAS (6151129431) 
CO-AUTOR: RENATA BEZERRA DUARTE (5822715419) 

Resumo:  
 
        O complexo parabraquial (PB) é um grupo de neurônios que circunda o pedúnculo cerebelar superior,
sendo considerado o relé de integração das informações sensorial-viscerais. Trabalhos em roedores 
demonstram uma co-localização de NADPH-diaforase com colina acetiltransferase (ChAT) em células do
PB, sugerindo que a maioria dos axônios e terminais positivos para NADPH-diaforase no tálamo emanam 
da região parabraquial. O objetivo deste estudo é identificar células imunorreativas a ChAT, e outras
marcadas com NADPH no complexo PB do sagüi, verificando se há similaridade na distribuição dos
terminais em primatas. Para tanto os animais foram anestesiados e submetidos à perfusão transcardíaca. Os
encéfalos passaram por criomicrotomia obtendo secções de 30µm. Os cortes foram processados por 
imunohistoquimica contra ChAT e histoquimicamente para revelar a atividade de NADPH-diaforase. As 
secções foram montadas em lâminas gelatinizadas e os resultados observados em microscópio óptico. Foi
possível visualizar células marcadas com NADPH-diaforase e ChAT nas duas sub-regiões do PB, lateral e 
medial. Conclui-se que a marcação de NADPH e ChAT em células da mesma região do complexo PB do
sagüi, aponta para uma possível co-localização destas substâncias nesta região, similar ao que é observado 
em roedores. Este resultado contribui para melhorar a compreensão do papel funcional do PB dentro da
circuitaria neuronal responsável pelo processamento de variadas informações sensoriais e autonômicas. 

Palavras chave: Complexo parabraquial, sagüi, colina acetiltransferase, NADPH. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1368 
TÍTULO: PROCEDIMENTOS DE REANIMAÇÃO NEONATAL EM SALA DE PARTO: 
FREQÜÊNCIA E FATORES DE RISCO 
ALUNO: HOSANA APARECIDA DA COSTA SILVEIRA (4646587483) 
ORIENTADOR: NIVIA MARIA RODRIGUES ARRAIS (12837353850) 
CO-AUTOR: LIDIANE DE ARAUJO TORRES (1216645469) 
CO-AUTOR: CRISTHIANE DE ARAUJO TORRES (966447450) 
CO-AUTOR: CLAUDIA RODRIGUES SOUZA MAIA (71124179704) 

Resumo:  
 
        Introdução: A assistência adequada ao recém-nascido(RN) em sala de parto é essencial para impedir o
aparecimento das lesões anóxicas que determinam transtornos graves.Objetivos: Comparar a freqüência e
os fatores de risco para procedimentos de reanimação neonatal.Métodos: Estudo caso-controle, casos: 
neonatos submetidos à reanimação, controles: não reanimados.Pesquisa realizada com RN e gestantes
atendidos em 2007(janeiro-abril), na Maternidade Escola Januário Cicco em Natal-RN. As fontes de 
pesquisa foram os prontuários. Variáveis: neonatais, maternas. A análise estatística utilizou testes de Fisher,
qui-quadrado de Pearson e Odds Ratio, com nível de significância de 5%.Resultados: 1196 RN foram
analisados, 115 RN submetidos à reanimação e 1081 RN não precisaram ser reanimados. Como parâmetros
estatisticamente significantes alterados dos RN para reanimação estão: líquido amniótico meconial;
apresentação fetal pélvica; via de parto fórceps; cardiotocografia anormal; prematuridade; baixo peso e
sexo masculino.Conclusão: A maioria dos RN não necessitou de procedimentos de reanimação(ventilação
mecânica, massagem cardíaca, drogas vasoativas), pois conseguiu realizar a transição intra-útero sem 
transtornos maiores. Quando necessários, os procedimentos realizados durante a reanimação neonatal,
segundo orientação do PALS-Programa de Reanimação Neonatal e Infantil, foram efetivos e reduziram a
morbimortalidade. 

Palavras chave: Procedimentos de reanimação. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1371 
TÍTULO: ASPECTOS CARIOEVOLUTIVOS DE DUAS ESPÉCIES DE CICLÍDEOS NEOTROPICAIS.
ALUNO: GIDEAO WAGNER WERNECK FELIX DA COSTA (3389191470) 
ORIENTADOR: WAGNER FRANCO MOLINA (56615043491) 
CO-AUTOR: LAYSE ARANHA MARINHO (6120740481) 
CO-AUTOR: WASHINGTON CANDEIA DE ARAUJO (4565510421) 
CO-AUTOR: CLOVIS COUTINHO DA MOTTA NETO (1227404409) 

Resumo:  
 
        Os Cichlidae constituem um dos grupos de peixes mais diversificados da Ordem Perciformes e são
distribuídas na África, Ásia e América. Suas espécies são importantes modelos de estudos comportamentais
e genéticos, esta família submeteu-se a uma espetacular radiação, dando origem a mais de 2200 espécies.
Neste trabalho estudos citogenéticos foram realizados com as espécies Cichlasoma managuensis e
Thorichthys meeki, obtidas a partir de importadores de peixes. Análises cromossômicas foram realizadas
utilizando coloração convencional, com Giemsa, bandamento C, identificação de cístrons ribossomais por
impregnação por AgNO3 e para a espécie T. meeki, FISH com sondas ribossomais 18S e 5S. C.
managuensis apresentou um valor diplóide de 2n=48 cromossomos (10sm+18st+20a; NF=76). Os sítios
Ag-RONs são simples, localizado na posição telomérica do 3º par cromossomo, sm. Os T. meeki 
apresentou 2n=48 cromossomos (16st+32a; NF=64). As RONs são simples localizadas na posição
telomérica no braço longo do 6º par st. Os blocos heterocromáticos foram identificados nas posições
centroméricas e pericentroméricas para ambas as espécies, sendo que em T. meeki blocos heterocromáticos
conspícuos são coincidentes com os cístrons ribossomais, o FISH com 18S coincidentes com Ag-RONs e 
5S estão em condição não sintênica. As similaridades cariotípicas encontradas nestas espécies refletem uma
origem monofilética comum com mudanças evolutivas relacionadas principalmente a eventos de inversões
pericêntricas. 

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

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1372 
TÍTULO: PERFIL DOS FATORES DETERMINANTES DE REANIMAÇÃO EM RECÉM-NASCIDOS 
DA MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO 
ALUNO: LIDIANE DE ARAUJO TORRES (1216645469) 
ORIENTADOR: NIVIA MARIA RODRIGUES ARRAIS (12837353850) 
CO-AUTOR: HOSANA APARECIDA DA COSTA SILVEIRA (4646587483) 
CO-AUTOR: CRISTHIANE DE ARAUJO TORRES (966447450) 
CO-AUTOR: CLAUDIA RODRIGUES SOUZA MAIA (71124179704) 

Resumo:  
 
        Introdução: Os cuidados prestados ao recém-nascido (RN) após o parto são fundamentais para evitar
intercorrências respiratórias que indiquem reanimação.Objetivos: Traçar o perfil dos fatores que
influenciam a necessidade de reanimação nos RN da MEJC em 2007.Métodos: Estudo caso-controle, sendo 
casos-RN reanimados, controles- não reanimados. Pesquisa realizada de janeiro a abril de 2007, na MEJC,
com mães e seus neonatos. Dados coletados de prontuários médicos. Variáveis: maternas, fetais, tipos de
reanimação, evolução do RN. Análise estatística descritiva com valores absolutos e percentuais.
Resultados: Analisados 115 RN reanimados e 1081 não reanimados. RN pré-termo, de baixo peso e 
pequeno, com anomalias, líquido amniótico meconial, parto por fórceps, apresentação pélvica, mãe com
síndrome hipertensiva, sem pré-natal, longo tempo de bolsa rota, podem indicar procedimentos de
reanimação por ventilação mecânica, massagem cardíaca e drogas vasoativas, e levar o RN a UTI. Já RN a
termo, adequado para idade gestacional, parto normal, apresentação cefálica, mãe com pré-natal, pressão 
arterial normal, bolsa rota no ato, dificultam a reanimação, e leva ao alojamento conjunto. Conclusão: A
maioria dos RN não precisa de reanimação. Fatores maternos e fetais alterados podem prejudicar a
transição intra-útero, sendo necessários procedimentos de reanimação neonatal. Se adequados, conforme 
orientação do PALS-Programa de Reanimação Neonatal e Infantil, podem reduzir a mortalidade do RN. 

Palavras chave: Ventilação mecânica 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1373 
TÍTULO: CAPACIDADE DE BIOFILTRAÇÃO DO PO4 PELA VARIANTE CROMÁTICA 
VERMELHA DE GRACILARIA DOMINGENSIS 
ALUNO: NAARA RAQUELY DE OLIVEIRA (6450917407) 
ORIENTADOR: ELIANE MARINHO SORIANO (18238050430) 
CO-AUTOR: CAROLINA ANGELICA ARAUJO DE AZEVEDO (5942121460) 
CO-AUTOR: ALINE HORACIO DA COSTA (7604775403) 
CO-AUTOR: THIAGO GABAN TRIGUEIRO (78699312253) 

Resumo:  
 
        O presente estudo teve como objetivo examinar a capacidade de remoção do PO4 pela variante
vermelha da espécie Gracilaria domingensis durante um período de 21 dias em condições laboratoriais. O
experimento foi constituído por três tratamentos (triplicata) em diferentes concentrações de nutrientes (0,02,
50 e 500 µmol/L ). Os valores da taxa de crescimento relativo (TCR) encontradas nesse estudo foram
baixos (-0,84%; 055% e 0,18% para os tratamento 1, 2 e 3 respectivamente), quando comparados com
outras espécies de Gracilaria. No entanto a eficiência de absorção dessa variante apresentou uma
capacidade de absorção bastante elevada, especialmente no tratamento 3 onde a espécie alcançou uma
eficiência de absorção de 82%. De acordo com os dados obtidos, a macroalga apresenta grande capacidade
de remoção desse nutriente (PO4) e pode ser utilizada como biofiltro em sistemas de aqüicultura integrada. 

Palavras chave: Gracilaria, nutriente, absorção, PO4. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1379 
TÍTULO: PROTOCOLO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE ÚLCERAS VENOSAS EM UM 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM NATAL/RN 
ALUNO: DANIELE VIEIRA (800897471) 
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415) 

Resumo:  
 
        As úlceras venosas (UV) são lesões de membros inferiores decorrentes da insufuciência venosa
crônica, recorrentes, incapacitantes, constituindo um sério problema de saúde pública. Este estudo objetiva
elaborar um protocolo de assistência a portadores de UV atendidos no ambulatório de clínica cirúrgica de
angiologia do HUOL. Estudo clínico do tipo intervenção terapêutica, abordagem quantitativa, onde é
introduzido algum elemento crucial para transformação do estado de saúde dos participantes, para avaliar
efetividade de procedimentos diagnósticos, preventivos ou terapêuticos, trabalhando-se com indivíduos em 
situação clínica real formados aleatoriamente. Na primeira etapa, entre agosto/2007 a julho/2008, realizou-
se uma revisão de literatura sobre protocolos existentes, buscando analisar seus aspectos para elaboração do
protocolo proposto. Após levantamento bibliográfico, nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde
(BVS), PubMed e Web of Knowledge, nos últimos 5 anos, com descritores “venous ulcers evaluation in 
nursing”, “úlcera venosa” e “avaliação da assistência.”, observaram-se protocolos incluindo os aspetos: 
história clínica e exame físico; medicações, dor, nutrição, alergias, status psicossocial, funcional, cognitivo,
emocional e capacidade de autocuidado; avaliação da úlcera e do membro; tratamento. A elaboração do
protocolo inclui equipe multidisciplinar, para instrumentalizar as ações dos profissionais e sistematizar a
assistência prestada ao portador de lesões. 

Palavras chave: Úlceras Venosas, Protocolo Assistencial, Atenção à Saúde 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1380 
TÍTULO: AÇÃO DO DIABETES MELLITUS E DA SUPLEMENTAÇÃO COM ÁCIDO ASCÓRBICO 
SOBRE A DENSIDADE DOS NEURÔNIOS MIOENTÉRICOS NADPH-D POSITIVOS DO DUODENO 
DE RATOS. 
ALUNO: JANAINA VANESSA LUCAS PEREIRA (7215218430) 
ORIENTADOR: NAIANNE KELLY CLEBIS (2441924990) 
CO-AUTOR: LUIZ ARTHUR NUNES DA SILVA (6916685409) 
CO-AUTOR: ANY KELLY GOMES DE LIMA (36287786892) 

Resumo:  
 
        O diabetes mellitus (DM) é caracterizado por anormalidades endócrino-metabólicas que levam a 
hiperglicemia. O aumento de radicais livres e diferenças osmóticas podem acarretar modificações neuro-
degenerativas, sugerindo que alterações do plexo mioentérico estejam envolvidas. Desta forma, este estudo
objetivou analisar a influência da suplementação com ácido ascórbico (AA) na densidade dos neurônios
mioentéricos NADPH-d positivos do duodeno de ratos Wistar. No experimento foram utilizados 16 ratos
machos, divididos em quatro grupos com quatro animais cada em: Controle Não Tratado (CNT), Controle
Tratado (CT), Induzido Não Tratado (INT) e Induzido Tratado (IT). Foram coletados os duodenos e
preparados de membrana foram confeccionados para visualização e captura de 48 campos de imagem para
a análise. A média da densidade neuronal foi de 64,0±4,08 (CNT), 77,67±7,3 (CT), 63,75±1,3 (INT) e 
92,0±2,1 (IT). A análise estatística demonstrou diferenças significativas entre os grupos CNTxIT e INTxIT.
Embora não tenham ocorrido diferenças entre os grupos CNTxINT, observou-se aumento quantitativo nos 
grupos tratados em relação aos não tratados. Não foi demonstrado os efeitos do DM sobre o plexo
mioentérico de ratos diabéticos comparando-se os grupos CNTxINT. Entretanto, este estudo demonstrou
um efeito neuroprotetor do AA, pois a média da área do perfil neuronal dos grupos CT e IT foram,
respectivamente 21,13% e 44,31%, significativamente maior se comparada à média dos grupos CNT e INT.

Palavras chave: Diabetes mellitus, neurônios mioentéricos, duodeno, ácido ascórbico. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1383 
TÍTULO: A TRANSCENDÊNCIA DA UNIVERSIDADE À SOCIEDADE, TENDO COMO FOCO O 
ENVELHECIMENTO: UM EXERCÍCIO PARA A VIDA. 
ALUNO: LYGIA MARIA FERREIRA DE LIMA (1043907432) 
ORIENTADOR: REJANE MILLIONS VIANA MENESES (23039310453) 
CO-AUTOR: SAMUEL SOSTENES ARAUJO DE MEDEIROS (7629543450) 
CO-AUTOR: NATALIA ARAUJO LIMA (7140507414) 
CO-AUTOR: KARLA PESSOA TEODORO (5562296497) 

Resumo:  
 
        O aumento da população idosa exige da sociedade e dos gestores da área da saúde mudanças nos
modelos assistenciais, em decorrência da significativa ampliação que vem havendo de idosos que sofrem
por doenças crônico-degenerativas, pelo preconceito a que a sociedade os submete, o desrespeito com os
mesmos, e a falta de atenção e comprometimento. Diante dessa problemática, esse projeto de pesquisa
elabora uma proposta de cuidado ao idoso proporcionando melhor qualidade de vida através da leitura de
textos, reflexões, dinâmicas, confecção de trabalhos e discussões sobre temas diversos que vêm a trazer
ainda mais conhecimentos ao público alvo deste projeto, além de contribuir para que os idosos se sintam
úteis à sociedade e, acima de tudo, tenham uma boa qualidade de vida. 

Palavras chave: Saúde do idoso; Cuidado ao idoso; Qualidade de vida. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1388 
TÍTULO: MORFOLOGIA DO TRATO DIGESTÓRIO DE OREOCHROMIS NILOTICUS NA BACIA 
DO CEARÁ-MIRIM, RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL. 
ALUNO: MARIANA RODRIGUES AMARAL DA COSTA (5135465942) 
ORIENTADOR: SATHYABAMA CHELLAPPA (15644812472) 
CO-AUTOR: LILIANE DE LIMA GURGEL SOUZA (3095950454) 
CO-AUTOR: MONICA ROCHA DE OLIVEIRA (5911204452) 
CO-AUTOR: SABRINA KARLA SILVA DO NASCIMENTO (5613311463) 

Resumo:  
 
        O estudo da morfologia do trato digestório, através de avaliações de aspectos anatômicos e
histológicos é bastante importante para a compreensão dos diferentes níveis tróficos na teia alimentar. A
partir de uma análise das estruturas que constituem o trato digestório, avaliação anatômica do estômago,
esôfago e intestino, é possível determinar uma classificação de acordo com a alimentação dos peixes. Este
trabalho teve como objetivo conhecer a morfologia da Tilápia, Oreochromis niloticus através do estudo do
trato digestório, servindo para relacionar os hábitos alimentares dessa espécie previamente registrados na
literatura. Os exemplares foram coletados em março de 2008, na Bacia Ceará - Mirim, Rio Grande do 
Norte, Brasil.Após as coletas, os exemplares foram acondicionados em caixas térmicas e levados para o
Laboratório de Ictiologia do DOL/UFRN para análises biométricas. O. niloticus possui boca terminal e os
dentes são pequenos, finos e afiados. Com quatro arcos branquiais, esôfago curto, o estômago é do tipo
saciforme com paredes elásticas, não apresenta cecos pilóricos. Intestino longo e espiralado, possuindo
várias dobras. O presente estudo encontra-se em fase inicial, porém, baseado nas características 
morfológicas dos indivíduos analisados até o presente momento e nas bibliografias pesquisadas pode-se 
inferir que O. niloticus é onívoro. 

Palavras chave: Trato digestório, Oreochromis niloticus, peixe onívoro 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1392 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO E PURIFICAÇÃO PARCIAL DE ENZIMAS EXTRAÍDAS DAS 
CABEÇAS DOS CAMARÕES MARINHOS LITOPENAEUS SCHMITTI 
ALUNO: ROBERTA LUCIANA DO NASCIMENTO GODONE (5002108458) 
ORIENTADOR: LUCIANA DUARTE MARTINS DA MATTA (91032350415) 
CO-AUTOR: THEMIS TAYNAH DA SILVA SANTANA (1428158456) 
CO-AUTOR: LUIZ ROBERTO DIZ DE ABREU (27785858500) 

Resumo:  
 
        Glicosidases e sulfatases são enzimas envolvidas na degradação de Glicosaminoglicanos. As cabeças
dos camarões foram removidas e homogeneizadas em tampão acetato de sódio 0,1 M pH 5,0. Em seguida,
centrifugadas e os extratos brutos utilizados para posterior fracionamento com sulfato de amônio em três
etapas: 0-30% (FI); 30-50% (FII); 50-80% (FIII). A fração F-III da cabeça do camarão foi submetida à 
Cromatografia de troca iônica DEAE-Biogel, de exclusão molecular Superose 12 e Superdex 75 para
purificação da enzima N-acetilglucosaminidase. As atividades enzimáticas foram determinadas utilizando-
se como substrato o PNF-N-acetil-beta-D-Glucosaminídeo. As frações provenientes do Extrato Bruto, F-III, 
0,2 M de NaCl da Cromatografia de troca iônica e as eluídas da Superose-12 foram submetidas a SDS-
PAGE. Já as frações provenientes da Superdex 75 foram submetidas aos primeiros testes cinéticos: efeito
de temperatura. Neste trabalho pode-se observar que a fração F-III da cabeça de camarão apresentou maior 
atividade da enzima N-acetil-beta-D-glucosaminidase. Na cromatografia de Troca Iônica, a enzima
apresentou maior atividade quando eluída nas frações correspondentes aos picos 0,2 M de NaCl e na
cromatografia de Gel Filtração a enzima foi eluída em um pico único demonstrando boa purificação,
resultado este confirmado após a realização da SDS-PAGE onde apenas duas bandas protéicas foram 
identificadas. Após 3 horas de ensaio a melhor temperatura de atuação da enzima foi de 50ºC. 

Palavras chave: Glicosidases, Sulfatases e Invertebrados 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1395 
TÍTULO: ADAPTAÇÕES MORFOLÓGICAS DO TRATO DIGESTÓRIO DE UM PEIXE 
CARNÍVORO DO NORDESTE BRASILEIRO. 
ALUNO: LARA CAVALCANTI AMORIM (8389279479) 
ORIENTADOR: SATHYABAMA CHELLAPPA (15644812472) 
CO-AUTOR: WALLACE SILVA DO NASCIMENTO (4623697495) 
CO-AUTOR: DAISY NAZARETH FERREIRA DAMASCENO (1250323401) 
CO-AUTOR: LILIANE DE LIMA GURGEL SOUZA (3095950454) 

Resumo:  
 
        A observação da anatomia dos peixes permite obter informações elementares de seus hábitos
alimentares. A partir de uma análise das estruturas que constituem o trato digestório, como: boca, cavidade
oro - branquial, esôfago, estômago e intestino, é possível determinar uma classificação de acordo com a
alimentação dos peixes. Portanto, objetivou-se no presente estudo relacionar a morfologia da traíra, Hoplias 
malabaricus Bloch, 1794 (Osteichthyes: Erythrinidae) com seus hábitos alimentares previamente
registrados na literatura. As coletas dos exemplares foram realizadas na Bacia Ceará – Mirim, RN em 
março de 2008. Após as coletas, os exemplares foram levados ao LABICTIS/UFRN para análises
morfométricas. Das 6 espécimes analisadas, 5 eram macho e 1 fêmea. O comprimento total, para sexo
agrupado, variou de 9,5 a 17,0 cm e o peso total de 8,0 a 63,5 g. As características morfológicas externas do
aparelho digestório da traíra indicam uma boca em posição sub-terminal superior com lábios pouco 
desenvolvidos e dentes pontiagudos e em número reduzido. Arcos branquiais apresentando cerca de 7
rastros branquiais afastados entre si. Esôfago curto e musculoso. Estômago volumoso, musculoso e
saculiforme, com grande quantidade de cecos pilóricos. O intestino curto e reto. O presente estudo
encontra-se em fase inicial, porém, baseado nas características morfológicas dos indivíduos analisados até o
presente momento e nas bibliografias pesquisadas pode-se inferir que H. malabaricus é carnívoro. 

Palavras chave: Hoplias malabaricus, trato digestório, Bacia Ceará-Mirim. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1397 
TÍTULO: ESTUDOS TOXICOLÓGICOS PRÉ-CLÍNICOS DE NAFTOQUINONAS 
LEISHMANICIDAS 
ALUNO: WALICYRANISON PLINIO DA SILVA (6856687460) 
ORIENTADOR: LOUISIANNY GUERRA DA ROCHA (44172010482) 
CO-AUTOR: RALINY OLIVEIRA SANTOS (6889601467) 
CO-AUTOR: MAKSLANE MAX ARY TORRES DE LIMA COSTA NOBREGA SISENANDO 
(1415477400) 

Resumo:  
 
        Os derivados das naftoquinonas, encontrados em árvores Ipê (Gênero Tabebuia, especialmente a
Tabebuia avellandedae) são compostos de bastante interesse na ciência por apresentarem inúmeras
atividades biológicas que incluem atividade anti-cancerígena (carcinoma de Walker 256, carcinoma de
Ehrlich, sarcoma de Yoshida, carcinoma das células da cavidade oral, adenocarcinoma hepático),
antiinflamatória tópica, analgésica, antimicrobiana, além de atividade contra Schistosoma mansoni
(esquistossomose), Plasmodium falciparum (malária) e Aedes aegypti ( transmissor da dengue) e
leishmanicida. Nesse projeto, estuda-se um derivado do lapachol, a homo-betalapachona (HBL), que é 
testada para avaliar a toxicidade aguda (estudo pré-clínico). Neste estudo foram utilizados ratos Wistar de 
ambos os sexos, tratados por via oral com uma unica dosagem de 50mg/Kg. Os resultados revelaram
ausência de efeitos relevantes de toxicidade sistêmica, não causando interferência no desenvolvimento
ponderal dos animais, nos consumos de água e ração, nas produções de urina e fezes, assim como também
não foram observadas alterações macroscópicas e microscópicas nos órgãos vitais dos animais. 

Palavras chave: Toxicidade aguda, naftoquinona leishmanicida 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1399 
TÍTULO: ANÁLISE DO PERFIL DE RESISTÊNCIA DE CEPAS DE CHROMOBACTERIUM 
VIOLACEUM AOS METAIS FERRO E COBRE 
ALUNO: ANGELICA MARIA DE SOUSA LEAL (1099333466) 
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (297997750) 

Resumo:  
 
        Frente aos problemas gerados pela contaminação ambiental com metais pesados, são importantes os
estudos que avaliam a aplicabilidade de sistemas de resistência microbianos em processos de
biorremediação ambiental. A Chromobacterium violaceum é um microorganismo que contém vários genes
de resistência a metais, sendo inclusive capaz de solubilizar ouro. Sendo assim, buscando caracterizar o
perfil de resistência aos metais Ferro e Cobre, as cepas ATCC 12472, CVT8 e CV026 de C. violaceum
foram cultivadas em meios suplementados com concentrações de FeSO4 (1-8 mM) e CuSO4 (1-6mM). A 
análise baseou-se no estabelecimento das Concentrações Mínimas Inibitórias (CMI) e na caracterização do 
perfil de tolerância ou resistência aos metais. Os resultados obtidos com Cu, mostraram que as cepas CVT8
e ATCC12472 apresentam um perfil de resistência nas concentrações 1 e 2 mM. Já a CV026 mostrou uma
maior sensibilidade, crescendo apenas em 1 mM de Cu. Nos testes com Fe, a CVT8 e a CV026 exibiram
um perfil de resistência nas concentrações 1 e 2 mM, enquanto a ATCC12472 foi mais sensível, a partir da
concentração 2 mM. Visto que a cepa CV026 deriva da ATCC 12472, diferindo da segunda quanto à
produção de violaceína, é possível propor que este pigmento possa estar relacionado a processos de
resistência ou tolerância a metais. 

Palavras chave: Chromobacterium violaceum, Resistência a metais, Biorremediação. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1400 
TÍTULO: ESTRUTURAS DAS ASSEMBLÉIAS DE TÉRMITAS EM DOIS FRAGMENTOS DE MATA 
ATLÂNTICA DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: RUY ANDERSON ARAUJO DE LIMA (5815034495) 
ORIENTADOR: ALEXANDRE VASCONCELLOS (96425601434) 
CO-AUTOR: WAGNER DE FRANCA ALVES (0) 
CO-AUTOR: ADRIANO SOARES MOTA (7398333404) 
CO-AUTOR: RODRIGO AUGUSTO BELLEZONI (29569090880) 

Resumo:  
 
        A estrutura das assembléias de térmitas foi analisada em dois remanescentes de Mata Atlântica
localizados no limite norte da distribuição do Bioma: FLONA de Nísia Floresta-RN e um fragmento 
florestal na Praia de Pipa-RN (Mata do Bastião). Um protocolo padronizado de levantamento de
biodiversidade de térmitas foi aplicado em cada área. Dezoito espécies de térmitas, pertencentes a três
famílias (Kalotermitidae, Rhinotermitidae e Termitidae), foram encontradas nas duas áreas. A subfamília
Nasutitermitinae foi a dominante em número de espécies e freqüência de ocorrência nas áreas. Os térmitas
consumidores de madeira foram dominantes, sugerindo que este grupo trófico pode ser bastante importante
para a dinâmica do processo de decomposição da necromassa vegetal nestes remanescentes. Sete espécies
de térmitas constroem ninhos conspícuos nas duas áreas, com destaque para Nasutitermes corniger e
Microcerotermes exiguus, devido ao elevado número de suas construções. As estruturas das assembléias de
térmitas analisadas na FLONA de Nísia Floresta e na Mata do Bastião podem ser consideradas pouco
complexas quando comparadas às localidades de Mata Atlântica sensu stricto, localizadas ao norte do Rio
São Francisco. A causa da simplificação destas assembléias, localizadas no limite norte da Mata Atlântica,
ainda não está esclarecida, mas pode estar relacionada com o estado de conservação ou a peculiaridades
pedológicas dos remanescentes deste setor. 

Palavras chave: Mata-atlântica, isoptera, insetos sociais. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1402 
TÍTULO: ANÁLISE DAS MUTAÇÕES C282Y, H63D E S65C NO GENE HFE EM PACIENTES COM 
SUSPEITA DE HEMOCROMATOSE HEREDITÁRIA NA CIDADE DE NATAL-RN. 
ALUNO: TAISSA MARIA MOURA DE OLIVEIRA (849299446) 
ORIENTADOR: GERALDO BARROSO CAVALCANTI JUNIOR (10861203453) 
CO-AUTOR: GIOCONDA DIAS RODRIGUES LEAO (32625570482) 
CO-AUTOR: JULIANA MENDONCA FREIRE (5098324408) 
CO-AUTOR: ROBERTO CHAVES DE VASCONCELOS (595893704) 

Resumo:  
 
        A Hemocromatose Hereditária é uma doença genética causada por mutação do gene HFE
(principalmente C282Y, H63D e S65C), responsável pela regulação da absorção do ferro, que leva a uma
elevada absorção e deposição de ferro em vários órgãos, resultando em complicações clínicas como cirrose,
diabetes, cardiomiopatias, etc. O objetivo nesse estudo é avaliar a freqüência das mutações do gene HFE
em pacientes com aumento de ferritina sérica, e correlacionar estatisticamente os genótipos das mutações e
os dados laboratoriais e a ocorrência de doenças tais como diabetes, cardiopatias e cirrose. As análises
moleculares foram realizadas através do método de PCR-RFLP. Dos 357 pacientes investigados neste 
estudo, 187 não apresentavam quaisquer alterações moleculares. Dos que apresentavam alguma alteração,
28% eram heterozigotos e 8,4% eram homozigotos para a mutação H63D. Em relação à mutação C282Y,
1,12% foi homozigoto mutado e 6,16% heterozigoto. Um total de 3,9% foi duplo heterozigoto para ambas
as mutações. Desses 357 pacientes, foi realizada a análise da mutação S65C em 50 pacientes, e apenas 1
(2%) paciente apresentou-se heterozigoto para esta mutação. Devido à alta prevalência da hemocromatose,
e tendo em vista que sua gravidade é prevenível e a toxicidade do tratamento é baixa, o diagnóstico
genético precoce torna-se indicado, principalmente nos pacientes com ferritina elevada, evitando
manifestações clínicas graves e aumentando a expectativa de vida dos pacientes com esta doença. 

Palavras chave: Hemocromatose Hereditária, C282Y, H63D, S65C 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1404 
TÍTULO: FIBROMAS OSSIFICANTES CENTRAIS E DISPLASIAS FIBROSAS DOS MAXILARES: 
ESTUDO CLÍNICO, RADIOGRÁFICO E HISTOPATOLÓGICO DE 28 CASOS 
ALUNO: ANA CLARA AZEVEDO DE OLIVEIRA (6161141418) 
ORIENTADOR: LEAO PEREIRA PINTO (1608789420) 

Resumo:  
 
        Objetivo: Estudo descritivo comparativo de lesões fibro-ósseas dos ossos gnáticos, em 30 anos. 
Método: Análise retrospectiva de FOCs e DFs dos ossos maxilares diagnosticados no Serviço de Patologia
Oral do DOD/UFRN. Foram avaliados dados clínicos, densidade radiográfica e limite da lesão. No
histopatológico analisou-se a morfologia, grau de maturação e atividade osteoblástica do tecido 
mineralizado, bem como celularidade, vascularização e colagenização do tecido conjuntivo. Resultados:
Foram constatados 15 FOCs e 13 DFs, com predileção pelo sexo feminino. Anatômicamente, 66,7% dos
FOCs acometeram a mandíbula e 69,2% das DFs a maxila. Em particular, 90% dos FOCs de mandíbula e
66,7% das DFs localizadas em maxila acometeram regiões posteriores. Radiograficamente, FOCs e DFs
demonstraram densidade predominantemente mista ou radiopaca. Todos os FOCs se apresentaram como
lesões circunscritas e 100% das DFs revelaram limites radiográficos difusos. Em relação à celularidade,
vascularização e colagenização do tecido conjuntivo, FOCs e DFs revelaram similaridades consideráveis,
com predomínio dos graus moderado e intenso. Contudo, DFs e FOCs demonstraram importante diferença
no material mineralizado. Conclusão: Houve considerável sobreposição nos aspectos microscópicos de
FOCs e DFs. O limite radiográfico da lesão em relação ao tecido ósseo circunvizinho apresentou-se como 
achado essencial para o diagnóstico diferencial entre FOCs e DFs dos ossos maxilares. 

Palavras chave: Fibroma ossificante; Displasia fibrosa óssea; Maxila; Mandíbula. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1410 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ENDOGAMIA E DO GANHO GENÉTICO EM POPULAÇÕES 
SELECIONADAS, CONSIDERANDO-SE DIFERENTES MODELOS DE AÇÃO GÊNICA E 
SISTEMAS DE ACASALAMENTO, COM USO DE DADOS SIMULADOS 
ALUNO: LUCIANA MARIA ARAUJO RABELO (4839456410) 
ORIENTADOR: ELIZANGELA EMIDIO CUNHA (92257577604) 

Resumo:  
 
        Há muito se sabe que os genes não contribuem apenas com seus efeitos aditivos para o fenótipo de
uma característica, existindo os efeitos não-aditivos de dominância, sobredominância e epistasia. Inúmeros
estudos têm ressaltado a importância de identificar os modos de ação gênica não-aditiva, bem como de 
quantificar seus efeitos, apesar das dificuldades encontradas na modelagem estatística para inclusão de
todos os possíveis efeitos. Atualmente, com o avanço na área de biotecnologias reprodutivas, tem crescido
o interesse pelos efeitos da dominância. Associa-se a este fato a possibilidade de orientar acasalamentos
entre e dentro de raças a fim de otimizar as combinações genéticas parentais. De outro lado, segundo a
literatura, a depressão endogâmica que provoca redução nas características de interesse econômico dos
rebanhos zootécnicos, estaria relacionada aos efeitos genéticos não-aditivos, sobretudo os da dominância e 
sobredominância, determinando a expressão fenotípica de tais características. Em função disso, inúmeros
autores recomendam considerar os efeitos não-aditivos nas avaliações genéticas. Com este trabalho,
objetiva-se estudar a endogamia e sua relação com o ganho genético, ao longo das gerações, na seleção 
fenotípica de características quantitativas determinadas por ação gênica aditiva e não-aditiva, em 
populações submetidas a diferentes sistemas de acasalamento, utilizando-se dados simulados, a fim de 
quantificar os efeitos da depressão endogâmica. 

Palavras chave: Ação gênica, depressão endogâmica, seleção fenotípica. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1414 
TÍTULO: MENSURAÇÃO DO PERFIL DO CORPO CELULAR DOS NEURÔNIOS MIOENTÉRICOS 
NADPH-DIAFORASE POSITIVOS DO COLO PROXIMAL DE RATOS DIABÉTICOS 
SUPLEMENTADOS COM ÁCIDO ASCÓRBICO 
ALUNO: ANY KELLY GOMES DE LIMA (36287786892) 
ORIENTADOR: NAIANNE KELLY CLEBIS (2441924990) 
CO-AUTOR: THALLES DA SILVA PINTO (5278318406) 
CO-AUTOR: LUIZ ARTHUR NUNES DA SILVA (6916685409) 
CO-AUTOR: JANAINA VANESSA LUCAS PEREIRA (7215218430) 

Resumo:  
 
        O diabetes mellitus (DM) é uma patologia que atinge pessoas de diferentes idades e sexo e é
caracterizado pela hiperglicemia. No trato gastrintestinal podem ocorrer alterações do plexo mioentérico
que levam à anormalidades deste trato. Assim, este trabalho objetivou avaliar a ação da suplementação com
ácido ascórbico (AA) sobre os aspectos morfométricos dos neurônios mioentéricos NADPH-diaforase 
positivos do colo proximal de ratos Wistar com DM induzido por estreptozootocina (STZ). Para tanto,
utilizou-se 16 ratos machos com 90 dias de idade divididos em 4 grupos (n=4): C (controle), CT (controle
tratado com AA), D (diabético) e DT (diabético tratado com AA). A indução do DM ocorreu pela
administração de STZ (50mg/kg de peso corporal) e a terapia foi realizada por gavagem 3x/semana com
50mg de AA. Após o sacrifício dos animais (tiopental-40mg/kg de peso) os colos proximais foram 
coletados e processados pela técnica da NADPH-diaforase. A média da área do perfil neuronal foi de
524,6±9,58 (C), 285,5±6,31 (CT), 317,6±10,5 (D) e 309,0±6,3 (DT). A análise estatística realizada pelo 
teste de Tukey demonstrou que a média dos grupos CT, D e DT foi menor que do grupo C (P<0,05).
Entretanto não houve diferença entre os grupos CT, D e DT (P>0,05). Esses resultados confirmam que há
redução na área do perfil dos neurônios NADPH-d positivos do colo proximal decorrentes do DM e da
suplementação com AA. Entretanto torna-se necessário comparar esses resultados com os achados
quantitativos. 

Palavras chave: Diabetes Mellitus, neurônios, plexo mioentérico,ácido ascórbico 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1415 
TÍTULO: O NÚCLEO SUPRAQUIASMÁTICO DO MOCÓ (KERODON RUPESTRIS): UM ESTUDO 
CITOARQUITETÔNICO E NEUROQUÍMICO 
ALUNO: RENATA BEZERRA DUARTE (5822715419) 
ORIENTADOR: MIRIAM STELA MARIS DE OLIVEIRA COSTA (5014077404) 
CO-AUTOR: RAYANE BARTIRA SILVA DO NASCIMENTO (5155288460) 
CO-AUTOR: LEANDRO MOURA DE FREITAS (6151129431) 
CO-AUTOR: TWYLA BARROS DE SOUSA (6805632455) 

Resumo:  
 
        Em mamíferos, o núcleo supraquiasmático (NSQ) é descrito como o marcapasso central do sistema de
temporização circadiana (STC). O NSQ está situado no hipotálamo anterior, de cada lado do terceiro
ventrículo e dorsal ao quiasma óptico e funcionalmente está envolvido na geração e sincronização dos
ritmos biológicos. Considerando as variações interespecíficas, este trabalho teve por objetivo caracterizar o
perfil citoarquitetônico e neuroquímico do NSQ de um roedor nativo da região Nordeste, o mocó (Kerodon
rupestris). Para etapa experimental, dez animais foram anestesiados, perfundidos transcardiacamente e seus
encéfalos submetidos à microtomia de congelação, obtendo-se secções coronais de 30μm. Para análise 
citoarquitetônica, uma série foi corada pelo método de Nissl, usando a thionina como corante e as demais
foram processadas imunohistoquimicamente contra neurofisina (NPHI), polipeptídeo intestinal vasoativo
(VIP), neuropeptídeo Y (NPY), encefalina (ENK), substância P (SP), galanina (GAL), somatostatina (SS),
sintetase de óxido nítrico (NOS), as proteínas ligantes de cálcio, calbindina (CB), calretinina (CR) e
parvalbumina (PV) e a proteína acídica fibrilar glial (GFAP). Foram observados neurônios imunorreativos
(IR) a NPHI, VIP, CB, CR; terminais IR a ENK, NPY, NOS e astrócitos IR a GFAP. Este trabalho permitiu
a caracterização do componente central do STC do mocó, permitindo a comparação com outras espécies já
estudadas. Apoio: CNPq, CAPES, PROPESQ – UFRN 

Palavras chave: núcleo supraquiasmático, mocó, citoarquitetura, neuroquimica 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1417 
TÍTULO: AVALIAÇAO DA FORÇA MUSCULAR DIAFRAGMATICA E DA FORÇA MUSCULAR 
INSPIRATORIA GLOBAL ASSIM COMO SUAS RELAÇOES EM PACIENTES COM DISTROFIA 
MUSCULAR MIOTONICA. 
ALUNO: INGRID GUERRA AZEVEDO (4770141432) 
ORIENTADOR: GUILHERME AUGUSTO DE FREITAS FREGONEZI (2357307935) 

Resumo:  
 
        A força dos músculos respiratórios pode ser avaliada através das pressões respiratórias máximas
estáticas ou medidas dinâmicas.O Sniff teste avalia força muscular inspiratória,sendo de fácil realização e
não invasivo.Os objetivos da pesquisa foram de comparar a pressão inspiratória nasal máxima e a PImáx
em pacientes com DMS, estabelecer suas correlações e diagnosticar fraqueza dos músculos
respiratórios.Foram avaliados 21 indivíduos, mas apenas 20 participaram do estudo(10 H e 10 M,).Valores
antropométricos da amostra:idade 40,60 ± 17,11 anos, CVF 76,40 ± 14,90 l %pred, VEF1 75,55 ± 18,27 l/s 
%pred. Realizamos as medidas de SNIP e PImax no equipamento Micro RPM® Micromedical.Os dados 
foram analisados no SPSS 15.0, utilizando a correlação de Pearson.O p<0,05 foi considerado
significativo.Média dos valores absolutos de Sniff: 75,7± 23,3 cmH2O (78,52 ± 27,12 cmH2O % pred );de 
PImáx:73,6 ± 30,0 cmH2O (69,27± 23,45 cmH2O % pred). Correlação positiva moderada foi encontrada
entre PImáx e Sniff( r = 0,5). Quando associados os testes, 15% da amostra apresentou fraqueza. Ao levar
em conta apenas um, 25% da amostra apresentou fraqueza através da PImáx e 30% através do teste de
Sniff.Pacientes relataram ser a manobra do SNIFF test mais fácil de ser executada.Há correlação positiva
entre as medidas de Sniff e PImáx.Sniff teste se mostrou mais sensível para detectar fraqueza dos músculos
respiratórios e a associação dos testes fez o diagnóstico de fraqueza ser reduzido. 

Palavras chave: Distrofia de Steinert; teste de Sniff; testes respiratórios 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1420 
TÍTULO: ANÁLISE DAS MEDIDAS DE EQUILÍBRIO FUNCIONAL, FORÇA MUSCULAR DOS 
MEMBROS INFERIORES E RELATO DE QUEDAS EM IDOSAS RESIDENTES NA COMUNIDADE.
ALUNO: VESCIA VIEIRA DE ALENCAR CALDAS (5841462482) 
ORIENTADOR: RICARDO OLIVEIRA GUERRA (39643069400) 

Resumo:  
 
        Introdução:O processo de envelhecimento promove decréscimo no equilíbrio e na força muscular,
contribuindo para a ocorrência de quedas.Objetivos: Analisar através de um estudo exploratório descritivo,
a correlação entre o equilíbrio funcional, relato de quedas, e força muscular do quadríceps em idosas
residentes na comunidade. Métodos: As idosas responderam a um questionário geral sobre dados clínicos e
histórico de quedas. O equilíbrio funcional foi avaliado utilizando a Escala de Equilíbrio de Berg (BBS), e a
força muscular do quadríceps com um dinamômetro isocinético da marca Biodex. Resultados: A amostra
foi composta por oito idosas, com média de idade de 74,2 anos. 37,5% das idosas relataram quedas no
último ano, e 12,5% sofreram fratura nesse período. As quedas ocorreram em ambientes externos (75%),
durante o dia (62,5%), e apresentaram uma correlação negativa significativa com a idade (r= -0,72; p = 
0,043). A idade das participantes teve correlação negativa significativa com a BBS (r= -0,903;p=0,002), 
porém com o Pico de Torque essa correlação não foi significativa (r= -0,251; p=0,549). A força muscular 
não apresentou correlação significativa com o desempenho na BBS (r=0,295; p=0,479), e com o histórico
de quedas (r= 0,394; p=0,334). A correlação das quedas com o escore da BBS não foi significativa
(r=0,563; p=0,146). Conclusão: Não houve correlação entre equilíbrio funcional e força muscular,
sugerindo que as quedas relatadas foram relacionadas a fatores extrínsecos. 

Palavras chave: Equilíbrio Musculoesquelético, Força Muscular, Envelhecimento. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1422 
TÍTULO: AS PSICOSES E OS MEDICAMENTOS DE ALTO E BAIXO CUSTO: A RELAÇÃO 
CUSTO/EFETIVIDADE NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
ALUNO: KATARINA MELO CHAVES (1196817499) 
ORIENTADOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAUJO FERREIRA (83806059420) 

Resumo:  
 
        O trabalho tem como objetivo avaliar o custo-efetividade dos antipsicóticos atípicos olanzapina e 
risperidona dispensados no Hospital Dr. João Machado em Natal-RN. Foram coletados os dados referentes 
ao custo unitário da olanzapina de 10mg e risperidona de 2mg. A amostra foi de 286 pacientes que fizeram
uso destes antipsicóticos em 2007 e 2008, distribuídos pelo Hospital Dr. João Machado, Natal-RN. O custo 
do tratamento foi mensurado através do número de comprimidos/dia consumidos pelos pacientes neste
período. Em relação à efetividade considerarou-se as variáveis: número de re-internações, adesão ao 
tratamento, associação de medicamentos e efeitos adversos. Verificou-se uma superioridade da risperidona 
quando comparado com a olanzapina em relação aos custos, sendo que variáveis de adesão ao tratamento,
número de re-internações, bem como os efeitos adversos, como extrapiramidais e ansiedade, podem
contribuir para uma maior efetividade da olanzapina. No entanto, sugere-se maiores estudos para uma 
melhor avaliação da superioridade da olanzapina. 

Palavras chave: Esquizofrenia, custo-efetividade, antipsicóticos atípicos 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1423 
TÍTULO: ALTERAÇÕES DO PADRÃO DE RESPOSTAS CELULARES DE CEPAS DE 
ESCHERICHIA COLI EXPOSTAS À RIBOFLAVINA FOTOSSENSIBILIZADA 
ALUNO: ANA RAFAELA DE SOUZA TIMOTEO (6287323418) 
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (297997750) 
CO-AUTOR: ANA HELENA SALES DE OLIVEIRA (1207897442) 
CO-AUTOR: ACARIZIA EDUARDO DA SILVA (4904064402) 
CO-AUTOR: JULLIANE TAMARA ARAÚJO DE MELO (6150537420) 

Resumo:  
 
        Muitas substâncias têm sido utilizadas em pesquisas com espécies reativas de oxigênios (EROs) e na
caracterização das enzimas envolvidas no reparo de danos oxidativos, como a Riboflavina (7,8-dimetil-10-
ribitil-isoaloxazina), vitamina B2, que produz oxigênio singlete e radicais superóxidos ao ser irradiada. Este
trabalho teve como objetivos analisar a citotoxicidade e mutagenicidade induzidas pela Riboflavina
fotossensibilizada em cepas de Escherichia coli proficiente (CC104) e deficiente (BH980, muty-) em reparo 
de danos oxidativos ao DNA e avaliar a resposta celular, através do perfil protéico destas. Para isto,
submeteram-se as cepas à concentração de 50µM de Riboflavina, em diferentes tempos (0, 15, 30 e 60 min)
de exposição à fonte luminosa (60W), além do controle negativo. A seguir, foram obtidas curvas de
sobrevivência e freqüência de mutação, por meio de contagem de colônias, além da extração de proteínas
totais. Os resultados demonstraram atividade citotóxica, sendo a cepa MutY mais sensível, e mutagênica
observada somente na cepa mutante, provavelmente, ocasionadas pela produção de EROs, por meio da
Riboflavina fotossensibilizada, e também devido a ausência de uma das enzimas envolvidas no reparo de
DNA na cepa deficiente. Quanto aos perfis protéicos, visualizaram-se mudanças de expressão em ambas as 
cepas, em relação aos controles, e diferentes respostas entre as cepas, as quais se relacionam com a resposta
ao estresse, ao qual as bactérias foram submetidas. 

Palavras chave: Riboflavina, EROs, citotoxicidade e mutagenicidade. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1425 
TÍTULO: INVESTIGAÇÃO DO MOBILIÁRIO UTILIZADO POR ALUNOS COM PARALISIA 
CEREBRAL NAS ESCOLAS ESTADUAIS DA CIDADE DO NATAL-RN. 
ALUNO: LUZIA LIVIA OLIVEIRA SARAIVA (5095754479) 
ORIENTADOR: FRANCISCO RICARDO LINS VIEIRA DE MELO (55435610400) 
CO-AUTOR: EDJA RENATA MARQUES DE OLIVFIRA (1059889447) 
CO-AUTOR: CALINE CRISTINE DE ARAUJO FERREIRA (5430501492) 

Resumo:  
 
        A participação do aluno com paralisia cerebral na escola regular pode ser comprometida pelos
distúrbios da movimentação voluntária, locomoção e postura. Adaptações do espaço físico, incluindo a
adequação do mobiliário escolar, mostram-se essenciais para oportunizar o desenvolvimento de todas as
potencialidades acadêmicas destes educandos. A presente pesquisa teve por objetivo investigar o mobiliário
utilizado por alunos com paralisia cerebral matriculados no Ensino Fundamental das escolas públicas
estaduais da cidade do Natal-RN, no ano de 2008. Foi realizado um estudo exploratório, sendo avaliados
seis alunos com paralisia cerebral, de ambos os sexos, através da técnica de observação assistemática na
sala de aula, aplicação de um instrumento de avaliação, formulário junto aos diretores das instituições de
ensino e o registro fotográfico do aluno. Foi verificada a falta de mobiliário escolar que atenda as
necessidades específicas de posicionamento dos alunos avaliados, sendo imprescindível que sejam adotadas 
as medidas cabíveis por parte da Secretaria Estadual de Educação, com vistas ao enfrentamento da
problemática em questão. Para isso, torna-se fundamental o trabalho em equipe, onde profissionais da área
de saúde, especificamente fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais possam estar avaliando e
acompanhando os aspectos voltados para utilização de mobiliário escolar adequado por estes educandos no
âmbito do ensino comum, tendo em vista a tão preconizada educação inclusiva. 

Palavras chave: Educação inclusiva, paralisia cerebral, mobiliário escolar. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1428 
TÍTULO: O COMPLEXO NUCLEAR COCLEAR DO SAGÜI (CALLITHRIX JACCHUS): 
CARACTERIZAÇÃO CITOARQUITETÔNICA E DISTRIBUIÇÃO DE PROTEÍNAS LIGANTES DE 
CÁLCIO 
ALUNO: TALYTA DELFINO ROLIM DE ALBUQUERQUE (5741474462) 
ORIENTADOR: MIRIAM STELA MARIS DE OLIVEIRA COSTA (5014077404) 
CO-AUTOR: RENATA BEZERRA DUARTE (5822715419) 
CO-AUTOR: TWYLA BARROS DE SOUSA (6805632455) 
CO-AUTOR: RAYANE BARTIRA SILVA DO NASCIMENTO (5155288460) 

Resumo:  
 
        O complexo nuclear coclear (NC) é um conjunto de células que forma uma proeminência nas
imediações do sulco bulbo-pontino. Em primatas, pode ser subdividido em três subnúcleos: dorsal (NCD),
ventral anterior (NCVA) e ventral posterior (NCVP). O objetivo deste trabalho foi delimitar o NC, com
base na citoarquitetura e expressão das proteínas ligantes de cálcio (PLC): calbindina (CB), cal-retinina 
(CR) e parvalbumina (PV) no sagüi (Callithrix jacchus), um primata neo-tropical, típico da região Nordeste. 
Quatro sagüis adultos foram anestesiados e submetidos à perfusão transcardíaca. Os encéfalos foram
submetidos à microtomia por congelação, obtendo-se secções coronais de 20 µm. Uma série foi corada pelo 
método de Nissl (Thionina) para demarcar a citoarquitetura. Outras submetidas à imunohistoquímica
revelaram a presença das PLC. Grande quantidade de células e terminais imunoreativos (IR) a CB foram
encontrados em todos os núcleos do NC, com distribuição uniforme no sentido rostrocaudal. Células, fibras
e terminais fortemente IR a CR foram visualizados em todo NC. Fibras IR foram vistas em maior
concentração no NCAV, seguido do NCPV, seguido do NCD. Células, fibras e terminais IR a PV também
foram vistos distribuídos em toda extensão rostrocaudal, sendo que as fibras aparentemente apresentavam
um gradiente rostrocaudal de concentração. Embora não tenham um papel funcional estabelecido na via
auditiva, as PLC podem auxiliar na delimitação do NC do sagüi. CNPq; CAPES; PROPESQ-UFRN 

Palavras chave: complexo nuclear coclear, proteínas ligantes de cálcio, sagüi 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1431 
TÍTULO: INDUÇÃO DE INFECÇÃO EXPERIMENTAL EM BALB C UTILIZANDO CANDIDA 
TOPICALIS 
ALUNO: VIVIANE DO NASCIMENTO E SILVA (10372791743) 
ORIENTADOR: IVONETE BATISTA DE ARAUJO (5614082468) 
CO-AUTOR: WALTECA LOUIS LIMA DA SILVEIRA (985041420) 
CO-AUTOR: JOEDYSON EMMANUEL DE MACEDO MAGALHAES (7679226466) 
CO-AUTOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400) 

Resumo:  
 
        Introdução: As infecções fúngicas superficiais e sistêmicas são causa comum de morbidade e
mortalidade em pacientes imunocomprometidos, representando um grave problema de saúde,
principalmente àqueles com neoplasias malignas. A candidíase é uma das enfermidades mais freqüentes
nesses tipos de infecção, tratada comumente com anfotericina B (AmB), a qual se distribui,
preferencialmente, nos rins e essa biodistribuição é responsável pela alta incidência de nefrotoxicidade. Os
novos sistemas de liberação de AmB reduzem sua toxicidade, mas todos representam um alto custo
assistencial. Estudos in vitro, mostraram que a incorporação da AmB em microemulsões reduzem a
toxicidade da AmB à custos reduzidos. Objetivo: Encontrar a dose ideal de candida para induzir uma
infecção experimental em Balbc que será utilizada em posteriores estudos in vivo para tratamento com
AmB-microemulsão. Metodologia: Foram utilizados dois grupos com 03 fêmeas de Balbc, e peso médio de
23g (G1 e G2). Foi inoculado na veia caudal dos camundongos, 100µL de uma suspensão de Candida 
tropicalis na concentração de 4.106 UFC/mL (em G1) e 4.107 UFC/mL (em G2). Os animais contaminados
foram acompanhados, diariamente, para observação do desenvolvimento da infecção. Resultados: Somente
os animais do G2 desenvolveram infecção. Os animais do G1 apresentaram-se saudáveis durante todo o 
período de observação. Conclusão: A dose ideal para induzir essa infecção será 4.107 UFC/mL. 

Palavras chave: Anfotericina B, Candida tropicalis e Microemulsão 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1433 
TÍTULO: ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO EM RECÉM-NASCIDOS DE MUITO BAIXO 
PESO AO NASCER NO PRIMEIRO RETORNO AMBULATORIAL APÓS A ALTA HOSPITALAR. 
ALUNO: RAILSON ANDRIELLE SILVA BRANDAO (1258226421) 
ORIENTADOR: HELCIO DE SOUSA MARANHAO (44435762404) 
CO-AUTOR: CLAUDIA RODRIGUES SOUZA MAIA (71124179704) 

Resumo:  
 
        Foi estudada a prevalência de aleitamento materno exclusivo (AME) no primeiro retorno ambulatorial
de recém-nascidos de muito baixo peso ao nascer (RNMBP) em uma maternidade terciária e sua associação
a fatores neonatais intra-hospitalares e maternos. Foram definidos dois grupos de estudo: RNMBP em uso
de AME e RNMBP sem AME. Foram acompanhados até a alta hospitalar 119 RNMBP no período 07/2005
a 08/2006. Destes, 89 (74,7%) compareceram à consulta ambulatorial, em média, 7 dias após a alta. Apenas
23 (25,8%) recebiam AME e 66 (74,1%) já recebiam fórmula alimentar. Os fatores maternos, tais como
idade, escolaridade, renda, número de consultas de pré-natal, tipo de parto, tempo para início da ordenha, 
amamentação do filho anterior e intenção de amamentar antes da gestação não diferiram nos dois grupos.
As condições neonatais associadas ao não uso de AME foram: menor peso ao nascer, maiores tempos (em
dias) de permanência em UTI, de internação total, de dieta por sonda e para recuperação do peso de
nascimento. O menor peso ao nascer e maior número de dias para recuperá-lo alertam para o 
comprometimento nutricional pós-natal que poderá ser agravado pela menor taxa de AME nesta população.

Palavras chave: Aleitamento materno; Recém-nascido de muito baixo peso ao nascer 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1434 
TÍTULO: PRINCIPAIS GRUPOS DE ZOOPLÂNCTON DO ARQUIPÉLAGO DE SÃO PEDRO E SÃO 
PAULO – BRASIL. 
ALUNO: FRANCOISE DANTAS DE LIMA (6516094454) 
ORIENTADOR: JORGE EDUARDO LINS OLIVEIRA (14076306449) 
CO-AUTOR: GUILHERME FULGENCIO DE MEDEIROS (3935531400) 
CO-AUTOR: LORENA CANDICE DE ARAUJO ANDRADE (96233559120) 
CO-AUTOR: TATIANA SILVA LEITE (2270395484) 

Resumo:  
 
        O Arquipélago de Pedro e São Paulo (ASPSP) apresentam áreas de grande produtividade, pois o
plancton, serve como fonte de alimento para diversas espécies de invertebrados e peixes. Este estudo tem
como objetivo promover o levantamento da comunidade macrozooplanctônica na região do ASPSP. As
amostras foram coletadas em torno do ASPSP, para a coleta utilizou-se rede-de-plâncton com abertura de 
300 micra em arrastos na camada superficial. Em laboratório, o material foi separado e acondicionado em a
formol (4%), em seguida retirada uma sub-amostra de 10 ml. Os organismos foram identificados e
contados. Foi calculada a abundância e freqüência de ocorrência dos grupos encontrados. A abundância
relativa da comunidade macrozooplanctônica esteve constituída predominantemente pela classe Crustacea,
com 88,87%, destacando-se a subclasse Copepoda, com 82,29%, sendo considerado o grupo mais
abundante. As Salpas (Thaliacea) foi o segundo grupo mais representativo com 5,57%, seguido do grupo
Euphausiacea (4,34%) e Chaetognata (2,13%). Em relação à freqüência de ocorrência, verificou-se que os 
grupos Copepoda, Siphonophora e Doliolum (Thaliacea) foram os mais freqüentes, ocorrendo em todas as
amostras analisadas. Os grupos Euphausiacea e Salpa (Thaliacea) ocorreram em 93% das amostras,
seguidos de Amphipoda (84,61%) e Hidromedusae (76,92%). 

Palavras chave: comunidade zooplanctônica, Arquipélago de São Pedro e São Paulo 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1435 
TÍTULO: QUALIDADE DE VIDA DE CUIDADORES FAMILIARES DE PACIENTES ACOMETIDOS 
POR ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 
ALUNO: FRANCISCO ASSIS VIEIRA LIMA JUNIOR (4644679429) 
ORIENTADOR: FABRICIA AZEVEDO DA COSTA (847101444) 
CO-AUTOR: LIVANE CALDAS DOS SANTOS (6165662633) 
CO-AUTOR: FLÁVIO EMANOEL SOUZA DE MELO (6977638460) 
CO-AUTOR: VANESSA PATRICIA SOARES DE SOUSA (5632230490) 

Resumo:  
 
        A população brasileira está envelhecendo gradativamente, aumentando, assim, o número de doenças
crônico-degenerativas, dentre elas o AVC, que gera déficits no funcionamento físico, sensorial e cognitivo
do paciente. Isso altera a dinâmica familiar e faz com que seus membros passem a dedicar maior atenção ao
paciente, principalmente o cuidador familiar. O presente trabalho visa investigar a qualidade de vida de
cuidadores familiares de pacientes acometidos por AVC. Para coleta dos dados, foi aplicado questionário de
avaliação da qualidade de vida em 8 cuidadores submetidos a um programa de educação em saúde
desenvolvido pelo Departamento de Fisioterapia da UFRN. Os dados foram analisados por meio de
estatística descritiva. Todos Os Cuidadores eram do sexo feminino, cuja idade variou entre 25 e 61 anos,
com média de 43,75 anos (DP=±12,41) e nível de escolaridade variando entre 10 a 15 anos de estudo,
sendo o ensino médio de maior prevalência (75%). A renda familiar dessas cuidadoras era baixa, variando
entre 2 a 4 salários mínimos. As cuidadoras relataram baixa qualidade de vida (média escore 84,6
DP=±10,0), sendo os fatores ambientais e físicos de maior relevância, apresentando pior escore. Dessa 
forma, concluímos que a qualidade de vida dessas cuidadoras deve ser alvo de intervenção, uma vez que,
apresentou diminuição após a doença do familiar, evidenciando a necessidade de programas de educação
em saúde voltada para a saúde dos cuidadores em geral. 

Palavras chave: Acidente Vascular Cerebral, cuidadores e qualidade de vida. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1438 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA SECREÇÃO DO HORMÔNIO CORTISOL NA FASE JUVENIL 
DE DESENVOLVIMENTO ONTOGENÉTICO DE SAGÜI(CALLITHRIX JACCHUS). 
ALUNO: JAIME MARCELINO DE ARAUJO JUNIOR (3631369409) 
ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (6705430478) 

Resumo:  
 
        Durante o desenvolvimento ontogenético, diferentes níveis de secreção do hormônio cortisol podem
ser observados em diferentes espécies animais e, em algumas delas, difere em relação ao sexo. Na espécie
Callithrix jacchus (sagüi comum), os estágios do desenvolvimento são divididos em: Infantil I (0 -1 mês); 
Infantil II (1 -3 meses); Infantil III ( 3-4 meses); Juvenil I (4-7 meses); Juvenil II (7-10 meses); Subadulto 
(10-15 meses); Adulto jovem (15-72 meses); Idoso (acima de 72 meses) e não há na literatura descrição
sistematizada sobre os níveis de cortisol em cada fase. Com o objetivo de fazer esta caracterização e dando
seqüência à análise já realizada da fase infantil, procedeu-se a coleta de amostras de fezes durante o estágio 
juvenil de desenvolvimento ontogenético em 4 fêmeas do Núcleo de Primatologia da UFRN. As amostras
foram analisadas pelo método ELISA. Os resultados mostraram que o nível médio de excreção de cortisol
nas fezes de fêmeas no estágio juvenil foi de 169,39 + 73,99 ng/g de fezes, sendo mais elevado que no
estágio infantil. Estas alterações provavelmente se dêem às demandas relacionadas ao desenvolvimento
corporal que aumentam significativamente nesta faixa etária, conforme demonstrado por outros trabalhos
da literatura. 

Palavras chave: Callithrix jacchus, cortisol fecal, fêmeas, estágio juvenil 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1452 
TÍTULO: OBESIDADE CENTRALIZADA ENTRE ADOLESCENTES BENEFICIÁRIOS DO PNAE 
DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN 
ALUNO: ANA LUCIA MIRANDA (6589797447) 
ORIENTADOR: CLELIA DE OLIVEIRA LYRA (70406030472) 
CO-AUTOR: MARCELA PINHEIRO MARQUES (6549059402) 
CO-AUTOR: SEVERINA CARLA VIEIRA CUNHA LIMA (47473487434) 
CO-AUTOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS PEDROSA SCHWARZSCHILD (17547644449) 

Resumo:  
 
        O presente estudo tem como objetivo analisar a prevalência de obesidade centralizada entre
adolescentes beneficiários do Programa Nacional de Alimentação Escolar da rede municipal de ensino de
dois distritos sanitários da cidade do Natal-RN. A população de estudo foi composta por 58 escolares com
idade entre 10 a 14 anos, selecionados por amostra sistemática a partir da listagem dos alunos por escola e
por serie, no turno matutino. A circunferência da cintura foi aferida com o auxílio de uma fita métrica por
estudantes de nutrição capacitados. Utilizou-se a classificação de Taylor et al. (2000) para determinar a
prevalência de obesidade centralizada. Os resultados mostraram que dos 58 alunos investigados, 22,4%
(n=13) dos adolescentes apresentaram obesidade centralizada, com maior proporção para o gênero feminino
69,2% (n=09). Considerando-se a faixa etária, 61,5% dos adolescentes que apresentaram obesidade
centralizada tinham entre 10 e 11 anos (n=8). Conclui-se que a prevalência de obesidade centralizada foi 
elevada entre os adolescentes escolares, com maior ocorrência no gênero feminino. A circunferência da
cintura é uma medida simples, prática, inócua e efetiva para identificar obesidade centralizada em
adolescentes. Apoio CNPq (478287-2006-2); UFRN-PROPESQ; Secretaria Municipal de Educação, Natal-
RN. 

Palavras chave: Obesidade, Gordura Abdominal, Escolares, Adolescentes 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1453 
TÍTULO: ESTIMATIVA DA PREVALÊNCIA DE INADEQUAÇÃO DE NUTRIENTES EM 
CRIANÇAS DA CIDADE DO NATAL 
ALUNO: ANA LAISSA OLIVEIRA AGUIAR (6161893460) 
ORIENTADOR: HELCIO DE SOUSA MARANHAO (44435762404) 
CO-AUTOR: CLARISSA MARQUES MARANHAO (1419244469) 
CO-AUTOR: KARINA LOPES MORAIS (4852666440) 
CO-AUTOR: INGRID RIBEIRO TAVARES (6500132475) 

Resumo:  
 
        O objetivo foi avaliar o estado nutricional e estimar a prevalência de inadequação de nutrientes em
crianças da Cidade do Natal que freqüentam creches em tempo integral. Foram avaliadas 252 crianças de
creches públicas e 80 de privadas, de 2 a 6 anos, com a verificação de peso e estatura, inquérito clínico,
alimentar e método de pesagem de alimentos com análise no Nutrition Data System. Estes últimos foram
realizados por equipe de professores e alunos do Departamento de Nutrição da UFRN. Observou-se risco de 
desnutrição em 16 crianças (6,4%) de creches públicas e 8 (10,2%) de privadas, eutrofia em 182 (73,3%) e
47 (60,2%), sobrepeso em 39 (15,7%) e 14 (17,9%) e obesidade em 11 (4,4%) e 9 (11,5%),
respectivamente. A inadequação nutricional foi insignificante (<0,001%) para os seguintes nutrientes:
proteínas, vitamina B6 e A, riboflavina, niacina, tiamina, folatos, fósforo, magnésio, ferro, selênio. Exceção
à vitamina E (2 a 4 anos= 8,09%; 4 a 6 anos= 24,51%). Ingestão de fibras acima da AI foi de 17,2% (2 a 4
anos) e 5,1% (4 a 6 anos), de sódio, 100% em ambos os grupos, e de cálcio, 93,7% no primeiro e 35,7% no
segundo. Ingestão de sódio acima da UL ocorreu em 95,2% e 86,1%, respectivamente. Constatou-se maior 
ocorrência de sobrepeso e obesidade quando comparados a desnutrição e alta adequação nutricional para a
maioria dos nutrientes. Atenção deve ser dada às altas ingestões de sódio e à baixa ingestão de fibras nas
crianças de 2 a 6 anos e de cálcio nas de 4 a 6 anos. 

Palavras chave: pré-escolares, inadequação de nutrientes, estado nutricional, creches 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1455 
TÍTULO: REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE (PCR) COMO DIAGNÓSTICO ADJUVANTE 
NA MENINGITE BACTERIANA 
ALUNO: WALLACE ANDRINO DA SILVA (6510196484) 
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (297997750) 
CO-AUTOR: ALINE MACEDO PINHEIRO (6164667496) 
CO-AUTOR: LEONARDO AGUIAR DA SILVA (5038737480) 
CO-AUTOR: LEONAM GOMES COUTINHO (1254501410) 

Resumo:  
 
        Introdução: o diagnóstico rápido e preciso é fundamental na meningite bacteriana aguda (MBA)
devido a alta mortalidade e seqüelas a longo prazo. Objetivos: Utilizar as técnicas de reação em cadeia da
polimerase (PCR) para auxílio no diagnóstico de MBA no Hospital Giselda Trigueiro, Natal-RN, Brasil. 
Métodos: Realizar inicialmente PCR com primers de RNAr 16S para verificar a presença de bactéria no
liquido cefalorraquidiano (LCR) de pacientes com suspeita clínica de MBA. Em seguida, fazer PCR com
primers espécie-específico para a detecção de Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae tipo b e
Streptococcus pneumoniae. Resultados: a extração do DNA foi satisfatória em 12 das 14 amostras. Houve
amplificação gênica de RNAr 16S em 6 das 14 amostras, apresentando uma sensibilidade de 62,5% e
especificidade de 83,3%. Houve amplificação gênica específica para 1 caso de pneumococo e 2 casos de
meningococo, sendo um deles com suspeita clínica. Conclusões: A PCR 16S associada à PRC espécie-
específico pode ser um método adjuvante no diagnóstico precoce de MBA, bem como na identificação
posterior da espécie bacteriana envolvida na gênese da doença. 
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CÓDIGO: SB1456 
TÍTULO: ESTUDO DE PREVALÊNICA DA INFECÇÃO POR HPV EM MULHERES COM LESÕES 
PRÉ-MALIGNAS DA CÉRVICE UTERINA. 
ALUNO: ALLINE PIERRE DOS SANTOS MEDEIROS (1434820416) 
ORIENTADOR: JOSE VERISSIMO FERNANDES (9457135415) 

Resumo:  
 
        O vírus do papiloma humano (HPV) é um dos agentes sexualmente transmissíveis mais comuns em
mulheres de todo o mundo, se constituindo no principal fator de risco para lesões pré-malignas e malignas 
da cérvice uterina. Este estudo visa, analisar a prevalência do HPV em mulheres do município de São José
do Mipibu/RN, identificar fatores de risco para infecção e avaliar a relação entre HPV e alterações da
cérvice uterina. As 451 mulheres incluídas neste estudo, responderam a um questionário cujas informações
permitiram definir o perfil sócio-demográfico das participantes. Foram coletados dois espécimes cervicais,
um para análise citológica e outro submetido a um protocolo de extração rápida de DNA de mamífero
(Sanbrook et al. 2001) destinado à análise molecular por PCR com iniciadores PCO3+/PCO4+ para avaliar
a qualidade do DNA obtido. As amostras positivas foram analisadas por PCR utilizando iniciadores
GP5+/GP6+ e os produtos da reação foram submetidos à eletroforese e corado pela prata para visualização
da banda específica do HPV. Alterações cervicais foram detectadas em 7,5% das mulheres, sendo 2,9%
tinha ASC-US e 4,6% LSIL. A prevalência geral do HPV foi de 24,4%, sendo 21,3% nas mulheres com
citologia normal, 30,8% nas que tinham ASC-US e 81,0% naquelas com LSIL. As mulheres brancas com
até 30 anos, e as solteiras apresentaram maiores índices de infecção. Relação com múltiplos parceiros e
início precoce da atividade sexual se mostraram fatores de risco para infecção. 
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CÓDIGO: SB1462 
TÍTULO: OCORRÊNCIA DE HIPERPOTASSEMIA EM PACIENTES DO HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES QUE UTILIZAM BLOQUEADORES DO SISTEMA RENINA-
ANGIOTENSINA-ALDOSTERONA NO TRATAMENTO DE NEFROPATIA DIABÉTICA 
ALUNO: WENDELL JACKSON DE MACEDO CALDAS (5317448417) 
ORIENTADOR: JOSE BRUNO DE ALMEIDA (5716233449) 
CO-AUTOR: CINTHIA LORENA DE ALMEIDA E SOUSA (4976036405) 
CO-AUTOR: GILSON QUEIROZ (3470775443) 
CO-AUTOR: THIAGO ALEXANDRE FIRMO DA ROCHA (4561713476) 

Resumo:  
 
        O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica cuja relevância clínica e importância dentro da
população têm crescido com o advento da vida moderna, sedentarismo e obesidade. Umas das
complicações mais freqüentes e graves do DM, com a evolução da doença, é a Nefropatia Diabética (ND),
ocorrendo principalmente em pacientes sem rígido controle glicêmico, hipertensos e/ou com hiperfiltração
glomerular. O uso clínico dos Bloqueadores do Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona (BSRAA) 
baseia-se no seu comprovado efeito nefroprotetor, reduzindo a velocidade de progressão da insuficiência
renal e diminuindo a excreção renal de proteínas mesmo na ausência de redução dos níveis pressóricos.
Porém, muitos pacientes deixam de usufruir desses benefícios devido a um dos seus efeitos colaterais: a
Hiperpotassemia, que entre outras coisas, pode alterar a eletrofisiologia cardíaca. O trabalho em questão
encontra-se justificado pela necessidade de avaliar a indicação de BSRAA em ND, possibilitando dar uma
contribuição para aprimorar a conduta clínica de tais pacientes. O estudo levanta dados relativos aos níveis
séricos de potássio, investigando a ocorrência geral de hiperpotassemia nessa população e em cada estágio
de doença renal considerados, possibilitando maximizar os efeitos benéficos dessa prática terapêutica para o
paciente e reduzir a ocorrência de efeitos colaterais, através de seu uso adequado e medidas
complementares. 
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CÓDIGO: SB1463 
TÍTULO: APARÊNCIA DO CORPO E O VIVER BEM NA CIDADE 
ALUNO: MOALDECIR FREIRE DOMINGOS JUNIOR (5849524495) 
ORIENTADOR: TEREZINHA PETRUCIA DA NOBREGA (52271811449) 

Resumo:  
 
        A pesquisa tem como objetivo identificar aspectos que configuram o culto ao corpo contemporânea,
no sentido de compreender a configuração da aparência do corpo e sua relação com a auto-imagem, os 
cuidados com a saúde e a subjetividade. O estudo também apresenta-se como uma possibilidade de 
sistematizar reflexões sobre o conhecimento do corpo na configuração acadêmica e profissional da
Educação Física. A metodologia da pesquisa consta dos seguintes momentos: descrição do fenômeno
situado, análise ideográfica, análise nomotética e interpretação referencial. Os resultados da pesquisa
apontam que 56,76% dos sujeitos estão insatisfeitos com corpo, 18,92% dos agentes procuram realizar
atividade física para melhorar a estética. Desse modo conclui-se que a preocupação com a aparência do 
corpo e com a saúde são fenômenos para serem discutidos dentro da área de conhecimento da Educação
Física tanto na formação de professores quanto nas aulas de Educação Física escolar. 
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CÓDIGO: SB1465 
TÍTULO: ESTUDO RETROSPECTIVO DE CÂNCER DE LÁBIO: EXPERIÊNCIA DE 10 ANOS (1996 
– 2004) NO HOSPITAL DR. LUIZ ANTÔNIO (NATAL-RN). 
ALUNO: ANNA PAULA SEREJO DA COSTA (5405000469) 
ORIENTADOR: MARIA ANGELA FERNANDES FERREIRA (39817270459) 
CO-AUTOR: MARINA FERNANDES DE SENA (977637484) 
CO-AUTOR: LIBIA AUGUSTA MACIEL GONDIM (84675365434) 

Resumo:  
 
        O câncer de lábio é bastante freqüente nos países tropicais, destacando-se o carcinoma epidermóide 
como principal tipo histológico. Realizou-se um estudo retrospectivo (1997 – 2004) para avaliar o perfil 
sócio-demográfico, hábitos, características clínicas do tumor e as seqüelas do tratamento cirúrgico. Assim,
analisou-se 184 prontuários do Registro de Câncer do Hospital Dr. Luiz Antônio. A análise estatística
descritiva utilizando o programa SPSS, versão 13.0. Observou-se uma maior freqüência no sexo masculino 
(69,6%), analfabetos (69%), idade média de 66,5 anos, 89,1% fumantes e 82,5% com ocupações
relacionadas à exposição solar. Dentre às características clínicas iniciais predominou o lábio inferior
(85,9%), tamanho médio do tumor 2,6 cm, lesão localizada (89,3%), metástase inicial (3,0%), linfonodos
palpáveis (29,03%). Verificou-se 23,9% recidivas, 15% metástases e 17,5% comprometimento de
linfonodos cervicais após um período médio de 17,98 meses. Assim, o câncer de lábio no Rio Grande do
Norte acomete mais o sexo masculino, com grande exposição dos indivíduos aos fatores de risco -
tabagismo e exposição solar. Mesmo apresentando desfechos clínicos para um prognóstico favorável houve
uma alta reincidência, sendo necessária uma maior investigação pelos profissionais para identificar fatores
relacionados a tal condição. 
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CÓDIGO: SB1466 
TÍTULO: INTERFACES ENTRE A COREOLOGIA E AS COREOGRAFIAS DE DANÇA DOS 
ESCOLARES 
ALUNO: EMANUELLE JUSTINO DOS SANTOS (1349645435) 
ORIENTADOR: LARISSA KELLY DE OLIVEIRA MARQUES TIBURCIO (59778172404) 

Resumo:  
 
        Buscamos refletir sobre o uso do espaço e do tempo nas coreografias produzidas pelos professores de
Educação Física escolar; discutindo sobre o ensino de dança, no que se refere aos processos de construção
coreográfica. Tendo como metodologia, de abordagem qualitativa, a análise coreológica das imagens sem
DVD's de danças produzidas nas escolas do ensino básico na cidade do Natal. No estudo, identificamos a
existência de educadores que ensinam dança de modo mais significativo, expresso na riqueza de
movimentações nas danças apreciadas, numa expressão estética que ampliou as formas do dançar no
contexto espaço-temporal, seja para expressar a valorização de nosso patrimônio cultural, seja para mostrar 
artisticamente algum problema existencial humano. Desse modo, compreendemos que o estudo mostrou
uma singular expressão da dança na escola configurada como uma linguagem, que expressa formas
estéticas significativas para o viver. Neste sentido, entendemos como significante para o ensino de dança, a
apreciação de coreografias partindo do estudo coreológico, (re)conhecendo e melhor explorando as
estruturas de movimento e a articulação espaço-temporal no qual o dançar acontece, podendo ser abordada
nas aulas de Educação Física, de modo crítico, sensível e sistemático. 
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CÓDIGO: SB1469 
TÍTULO: NOVAS VISIBILIDADES DO CORPO NA DANÇA CONTEMPORÂNEA 
ALUNO: RANIQUELE DA SILVA BEZERRA (1197213414) 
ORIENTADOR: KARENINE DE OLIVEIRA PORPINO (56613067415) 

Resumo:  
 
        Esta pesquisa objetiva identificar, descrever e catalogar informações sobre a Dança Contemporânea na
internet e analisar concepções de corpo presentes nas informações encontradas. Na busca de informações
sobre a Dança Contemporânea na Internet encontramos muitos sites de espetáculos, festivais, grupos de
dança, notícias e artigos. Elegemos a Revista eletrônica Idança.net para investigar as concepções de corpo
devido a mesma apresentar um conteúdo significativo sobre a Dança Contemporânea em suas edições.
Consideramos os artigos postados no ano de 2007 que se referiam a temática do corpo e delimitamos nosso
corpus de análise em 10 artigos. Utilizamos a análise de Conteúdo de Bardin (2000), considerando a análise
temática e identificamos duas categorias a partir dos sentidos semânticos recorrentes, são elas: Corpo e
Tecnologia, e Corpo e memória. Ao discutir essas categorias a partir da literatura de referência podemos
observar que a tecnologia é característica marcante nas novas produções da Dança Contemporânea, sendo o
corpo um veículo que articula os mais diversos conceitos e significados da cultura e da memória pessoal. A
dança contemporânea se constitui uma forma de explorar as várias possibilidades do corpo e de sua
memória a partir da relação com a tecnologia. 
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CÓDIGO: SB1470 
TÍTULO: ANÁLISE DOS PARÂMETROS HISTOQUÍMICOS E IMUNOISTOQUÍMICOS COMO 
INDICADORES DE PROGNÓSTICO EM ADENOCARCINOMA 
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Resumo:  
 
        Introdução: O câncer colorretal inicia-se a partir da transformação de um clone de células normais 
como resultado da ação de vários agentes mutagênicos que acarretam uma proliferação descontrolada.
Contudo, um nódulo de células neoplásicas só se tornará realmente fora de controle orgânico quando
adquirir a capacidade de degradar a matriz extracelular (MEC), sob o efeito da produção de enzimas
proteolíticas. As metaloproteases de matriz extracelular (MMPs) apresentam importante participação nos
processos de invasão e metástase. Objetivo: Correlacionar a marcação imunohistoquímica das MMP-2 e 
MMP-9 com o prognóstico dos pacientes com adenocarcinoma colorretal. Metodologia: Foram coletados
60 blocos do Arquivo do Hospital Dr. Luis Antônio, Natal/RN, que foram processados para a confecção de
lâminas histológicas. As lâminas foram coradas pelas técnicas HE e PAS. A análise imunoistoquímica foi
realizada através de anticorpos primários monoclonais anti-MMP2 e anti-MMP9 para análise do 
comportamento das metaloproteinases na invasão e metástase tumoral. Resultados: A MMP-2 foi localizada 
por imunomarcação nas células tumorais em 44% dos casos e em células estromais, em 72% dos casos.
Observou-se 60% de positividade para imunomarcação da MMP-9. Conclusão: A expressão das 
metalloproteinases está significantemente aumentada tanto nas células tumorais como na margem de
invasão do adenocarcinoma colorretal e são indicadoras de pior prognóstico nesses pacientes. 
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CÓDIGO: SB1473 
TÍTULO: PREVALÊNCIA E NÍVEIS DE INFECÇÃO DE STAPHYLOCOCCUS SPP. NA CAVIDADE 
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Resumo:  
 
        A presença de Staphylococcus spp. no meio ambiente oral vem sendo tema de diversos estudos atuais,
apesar de ainda não se saber ao certo qual o papel desses microrganismos na microbiota oral, nem sua
relação com doenças da cavidade oral. Nesse sentido este estudo objetivou o isolamento de Staphylococcus
spp. da cavidade oral em crianças, visando determinar a prevalência e os níveis de infecção destas bactérias,
usando para tal amostras de saliva e biofilme supragengival. Participaram do estudo 32 crianças menores de
5 anos de idade (Média: 4,7 DP:0,61) submetidas a tratamento odontológico em clínicas na cidade de Natal-
RN, das quais realizou-se coleta de saliva estimulada por goma base durante 1 minuto, seguida da coleta do
biofilme supragengival em todas as faces dentárias. Foram isolados Staphylococcus spp. na cavidade oral
de 31 (96,8%) crianças, das quais 31,25% albergavam Staphylococcus aureus. A presença de S. aureus foi
maior para as amostras proveniente de saliva (33,3%) quando comparado às provenientes do biofilme
supragengival (29,4%), porém os valores não apresentam significância estatística. Os resultados deste
estudo evidenciam a elevada prevalência de Staphylococus spp. na cavidade oral de crianças, destacando-se 
a presença de infecção por S. aureus, o que induz a considerar a cavidade oral como fonte potencial de
infecção. 
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CÓDIGO: SB1476 
TÍTULO: CONTROLE DO STRESS PARA PESSOAS HIPERTENSAS ATRAVÉS DA DANÇA DE 
SALÃO 
ALUNO: RAFAEL SOARES CHAVES (4327081469) 
ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (71418393720) 

Resumo:  
 
        O stress é um estado de tensão que causa ruptura na homeostase do organismo, gerando uma série de
alterações em seu funcionamento. Assim, o próprio corpo busca restabelecer o equilíbrio interno.
Entretanto, o organismo pode exigir um considerável desgaste e utilização de reservas de energias física e
mental ao tentar se reequilibrar. É inegável a importância do fator stress na ontogênese da Hipertensão
Arterial. O fato de existir uma correlação entre stress, hipertensão e assertividade nos leva a buscar novas
iniciativas e planos terapêuticos que ajudem o paciente a lidar com suas emoções e com o stress por elas
provocado. Assim sendo, a Dança de Salão, ao contribuir para o bem estar biopsicossocial do indivíduo
pode trazer grandes avanços para a melhoria da Qualidade de Vida, torna-se uma importante ferramenta no 
combate ao stress e à hipertensão. Este trabalho é uma proposta de estudo que tem como objetivo principal
a criação de um grupo de controle do stress e da hipertensão arterial, centrado na busca de uma melhoria na
Qualidade de Vida daqueles que sofrem pelo stress, e lutam contra a hipertensão arterial, através da
utilização da Dança de Salão. Para a investigação, análise e classificação da amostra, foram realizadas
entrevistas semi-estruturadas e aplicadas escalas de avaliação do nível de stress, ansiedade e de
reajustamento social com os participantes. Também foram realizados 12 encontros estruturados,
objetivando trabalhar o controle do stress e da hipertensão. 
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Resumo:  
 
        Objetivou-se realizar avaliação antropométrica dos adolescentes beneficiários do Programa de
Alimentação Escolar do Distrito Sul da Cidade de Natal-RN, baseando-se no Índice de Conicidade (Índice 
C) como discriminador de risco coronariano. Trata-se de um estudo transversal com 30 adolescentes de 11 
a 16 anos. Realizou-se a avaliação antropométrica considerando os seguintes parâmetros: IMC para idade
(WHO, 2006); Circunferência da Cintura - CC (Taylor et al., 2000) e o Índice C (Perez et al., 2000). Para
analisar a relação entre IMC/Idade e CC com o Índice C utilizou-se a razão de prevalência e intervalo de 
confiança 95%. Os resultados demonstraram que 23,3% dos escolares do Distrito Sul apresentaram risco
coronariano elevado, com maior prevalência no gênero masculino. Dos escolares que apresentaram esta
condição, 57,1% também apresentaram obesidade centralizada, com RP=4,38 (IC 1,27-15,06) e 45,5% IMC 
elevado (sobrepeso e obesidade), com RP=4,32 (IC 1,00-18,63). Conclui-se que houve alta proporção de 
adolescentes com risco coronariano elevado, principalmente no gênero masculino. Além disso, a relação da
CC com o índice C foi mais próxima do que com o IMC para idade. O recorte etário necessário para a
classificação do índice C atuou com um fator limitante para maiores comparações entre a CC e o IMC para
idade. Apoio CNPq (478287-2006-2); UFRN-PROPESQ; Secretaria Municipal de Educação, Natal-RN. 
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Resumo:  
 
        INTRODUÇÃO: A nutrição adequada impacta a saúde infantil, sendo o déficit nutricional e a diarréia
responsáveis, por mais de 60% das mortes em menores de 5 anos. OBJETIVO: Avaliar nutricionalmente
crianças hospitalizadas (1-10 anos de idade), admitidas no Hospital de Pediatria/UFRN. MÉTODOS: Em
estudo longitudinal (2007-2008), (Comitê de Ética – CAAE 0007.0051.000-07) avaliou-se 22 crianças 
hospitalizadas (Grupo Internado Controle, GIC); e (Grupo Internado com Diarréia; GID), entrevistou-se os 
cuidadores e mensurou-se nas crianças massa (kg) e altura (cm): Índices peso/altura (P/A), altura/idade
(A/I), peso/idade (P/I), e Índice de Massa Corporal (IMC)/Idade, expressos como escore Z
(ANOVA/Bonferroni). RESULTADOS: 73% do grupo GIC era do gênero masculino, com 3,2 anos em
média. Os cuidadores indicaram 72,7% com baixa renda familiar; 81,8% com ensino fundamental e
abastecimento de água. As doenças respiratórias foram as mais frequentes (46%). Houve adequação para
P/I (90%) e P/A (55,6%). Para A/I, 54,5% revelou baixa adequação. O IMC/Idade indicou 20% abaixo do
normal. No Grupo GID predominou a faixa de 1-3 anos (54,54%) e a gastroenterite (54,55%), com palidez
cutânea (27,27%). Hemoglobina e hematócrito estavam baixos (63,64%), com neutropenia. Detectou-se A/I 
-1,25±0,31; para P/I -1,52±0,35, e para P/A -0,83±0,12 com inadequação pôndero-estatural. 
CONCLUSÂO: Os resultados sugerem baixa defesa celular, déficit pondero-estatural e anemia carencial 
associadas à diarréia. 
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ORIENTADOR: ANGELO GIUSEPPE RONCALLI DA COSTA OLIVEIRA (42313384420) 

Resumo:  
 
        Este estudo objetivou avaliar o impacto da implantação das ações de saúde bucal no PSF em
municípios do NE com mais de 100 mil habitantes sobre indicadores de saúde bucal. Tratou-se de um 
ensaio comunitário que comparou: áreas com intervenção (SB no PSF) e de não-intervenção. Os principais 
desfechos foram variáveis relativas: à situação de saúde bucal, ao acesso aos serviços de saúde, e a presença
de agravos à saúde bucal e cobertura de procedimentos de maior complexidade. Foram sorteados 10 setores
censitários de áreas cobertas, emparelhados com 10 setores com mesmas características socioeconômicas.
A coleta de dados foi feita por ACS, atraves de questionários. Foram contemplados 10 municípios de 4
estados, com uma amostra de 50 mil indivíduos com média de 5.000 pessoas por município. Os resultados
mostraram que em 6 municípios, em áreas cobertas pela SB-PSF, o impacto foi positivo em relação as áreas 
sem cobertura de SB-PSF ou com modelo tradicional de assistência, em relacao aos desfechos pertinentes à
cobertura dos serviços odontológicos. Por outro lado, em 4 municípios, ocorreu uma ausência de impacto
ou mesmo uma melhor situação sendo observada em áreas não-PSF. Os resultados indicaram: alta 
prevalência de agravos em saúde bucal, mesmo em áreas cobertas; pouco avanço obtido pela implantação
das ESB-PSF nos indicadores avaliados e uma forte correlação entre a estratégia de implantação local e os
resultados de impacto. 
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ALUNO: GIORDANO BRUNO PAIVA CAMPOS (735991405) 
ORIENTADOR: ISAUREMI VIEIRA DE ASSUNCAO PINHEIRO (66427983415) 

Resumo:  
 
        As evidências científicas têm mostrado uma possibilidade de paralisação da lesão cariosa em dentina,
sendo assim, este trabalho objetivou avaliar a eficácia de um tratamento não-invasivo, em casos de lesão 
cariosa oclusal com comprometimento dentinário radiograficamente, através de um ensaio clínico
controlado. Os voluntários foram selecionados entre os pacientes que procuraram a clínica integrada da
faculdade de odontologia da UFRN. A amostra foi composta de 61 molares permanentes de 44 voluntários
na faixa etária entre 8 e 18 anos. O tratamento consistiu no selamento, com cimento de ionômero de vidro
restaurador (CIV-R), da superfície oclusal dos molares permanentes do grupo experimental e o não 
selamento do grupo controle. Ambos os grupos foram acompanhados, com avaliações clínicas e
radiográficas a cada 4 meses, durante 1 ano. Para comparação entre os grupos, quanto à progressão da cárie,
utilizou-se o Teste Qui-quadrado e o Teste exato de Fischer. Os resultados mostraram que houve avanço da
lesão cariosa em 50% dos casos do grupo controle, contra apenas 11% do grupo experimental, o que pôde
ser visto após análise do exame radiográfico. Esta diferença foi significativa estatisticamente (p=0,051). A
paralisação da cárie oclusal em dentina, através do tratamento não invasivo (selamento oclusal com CIV-
R), sugere uma mudança na filosofia de tratamento, visto que possibilita a manutenção da estrutura dental
sadia. 

Palavras chave: Cárie Oclusal, Selamento, Cimento de Ionômero de Vidro 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1488 
TÍTULO: INCIDÊNCIA DA DOENÇA FALCIFORME NO RIO GRANDE DO NORTE ATRAVÉS DO 
TESTE DO PEZINHO DE JULHO DE 2007 A JUNHO DE 2008. 
ALUNO: BRUNA SOARES SERAFIM (1173137424) 
ORIENTADOR: TEREZA MARIA DANTAS DE MEDEIROS (15591360491) 
CO-AUTOR: SUERDA FERNANDES DA CUNHA (56726309449) 
CO-AUTOR: ÉDVIS SANTOS SOARES SERAFIM (20211740420) 

Resumo:  
 
        INTRODUÇÃO: A doença falciforme é uma alteração genética de grande abrangência mundial
caracterizada pela presença da hemoglobina S (HbS) nas hemácias, expressando-se em homozigose 
(anemia falciforme) e hetorozigose. Essa mutação resulta na deformação dessas células para a forma de
“foice”, originando uma ampla sintomatologia. OBJETIVO: Avaliar a incidência dos doentes falciformes
entre os nascidos vivos do Rio Grande do Norte entre julho de 2007 a junho de 2008. MATERIAL E
MÉTODOS: Foram realizados 37.288 testes do pezinho pelo LACEN durante o período de 12 meses, sendo
diagnosticadas 14 crianças com doença falciforme. As amostras de sangue desses pacientes foram coletadas
em papel de filtro S&S 903 e analisadas por cromatografia líquida de alta resolução (HPLC) realizada em
equipamento Variant (Bio-Rad). Quando o cromatograma resultante foi compatível com doença falciforme,
a criança e seus pais foram encaminhados para o Hemocentro do estado para confirmação diagnóstica e
tratamento RESULTADO: A incidência de doentes falciformes para o período analisado foi
aproximadamente um recém-nascido com essa mutação para cada 2600 nascidos vivos do estado.
CONCLUSÃO: O valor encontrado não é próximo as incidências dos outros estados do nordeste segundo
os dados fornecidos pelo Ministério da Saúde, por exemplo, Pernambuco que seria 1/1.400. Essa situação
pode ser explicada pela colonização potiguar ter recebido pequeno contingente populacional africano,
comparado aos outros estados. 

Palavras chave: Doença Falciforme;triagem neonatal 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1489 
TÍTULO: O FOLHETO INTERGENICULADO DO MOCÓ (KERODON RUPESTRIS) 
ALUNO: TWYLA BARROS DE SOUSA (6805632455) 
ORIENTADOR: MIRIAM STELA MARIS DE OLIVEIRA COSTA (5014077404) 
CO-AUTOR: RENATA BEZERRA DUARTE (5822715419) 
CO-AUTOR: TALYTA DELFINO ROLIM DE ALBUQUERQUE (5741474462) 
CO-AUTOR: RAYANE BARTIRA SILVA DO NASCIMENTO (5155288460) 

Resumo:  
 
        O folheto intergeniculado (FIG) é um dos componentes centrais do sistema de temporização
circadiana, caracterizado como uma fina lâmina de células, constituinte do complexo geniculado lateral do
tálamo. Vários estudos propõem que o FIG integra informação visual com o estado de alerta do animal e
que esta informação integrada é conduzida através do trato genículo-hipotalâmico ao núcleo 
supraquiasmático do hipotálamo, o marcapasso circadiano. O objetivo deste trabalho foi caracterizar o FIG
do mocó, um roedor típico do Nordeste Brasileiro. Dez animais foram perfundidos por via transcardíaca e
os encéfalos foram congelados e seccionados em micrótomo de deslizamento, obtendo-se secções frontais 
de 30μm. Uma série foi corada pelo método de Nissl, utilizando-se o corante thionina para demarcação das 
estruturas. As outras séries foram processadas por imunohistoquimica para revelação de neuropeptídeo Y
(NPY), encefalina (ENK), sintetase de óxido nítrico (NOS), as proteínas ligantes de cálcio, calbindina
(CB), calretinina (CR) e parvalbumina (PV), e a proteína acídica fibrilar glial (GFAP). Como resultado,
foram observados neurônios imunorreativos (IR) a NOS, CB, CR, raros neurônios IR a NPY, fibras IR a
ENK e imunorreatividade a GFAP. Este trabalho possibilitou a compreensão do perfil neuroquímico e
citoarquitetônico do FIG do mocó, permitindo uma comparação com outras espécies de mamíferos já
descritas. Apoio Financeiro: CNPq, CAPES, PROPESQ-UFRN. 

Palavras chave: folheto intergeniculado, mocó, citoarquitetura e neuroquímica 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1491 
TÍTULO: ANÁLISE E IDENTIFICAÇÃO DE NOVAS MOLÉCULAS COM POTENCIAL 
FARMACOLÓGICO DA BIBLIOTECA DE CDNA DA ARANHA LOXOSCELES LAETA 
ALUNO: DIEGO DANTAS ALMEIDA (6493951402) 
ORIENTADOR: MATHEUS DE FREITAS FERNANDES PEDROSA (96728647449) 

Resumo:  
 
        A picada de aranhas do gênero Loxosceles pode induzir uma variedade de sintomas clínicos, incluindo
dermonecrose e hemólise. O principal fator responsável por essas ações é uma esfingomielinase D (SMase
D) que cliva a esfingomielina em colina e ceramida 1-fosfato, e age como uma lisofosfolipase D 
hidrolisando LPC. Com o objetivo de gerar um panorama global dos transcritos de glândulas de veneno da
aranha Loxosceles laeta, foi construída uma biblioteca de cDNA e gerado um banco de ESTs (Expressed
Sequence Tags). Seqüências de 3008 clones independentes foram ordenadas em 1357 clusters (326
“contigs” e 1031 singletes), que representam o perfil de transcritos deste tecido. A análise do repertório de 
ESTs revelou que 494 seqüências (16,4% do total de transcritos) corresponderam a Toxinas, sendo que as
esfingomielinases representaram os transcritos mais abundantes desta categoria com 489 seqüências. Outra
categoria incluiu as Possíveis Toxinas com 435 seqüências (14,5%). Algumas dessas seqüências foram
alinhadas com proteínas depositadas no GenBank apresentando alta similaridade, dentre as quais estão 5’-
nucleotidases, quitinases, proteases salivares e alérgenos de veneno. Os resultados da análise dos transcritos
indicam a especialização do tecido na síntese de toxinas e que um grande número de novas moléculas
poderão ser isoladas, caracterizadas e testadas quanto às atividades farmacológicas. 

Palavras chave: Loxosceles laeta, transcriptoma, ESTs 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1492 
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DOS HÁBITATS POR COLEODACTYLUS NATALENSIS FREIRE, 1999 
(SQUAMATA: GEKKONIDAE) NO PARQUE ESTADUAL DAS DUNAS DO NATAL, RIO GRANDE 
DO NORTE 
ALUNO: MARIANA TOMAZ CAPISTRANO (5628664421) 
ORIENTADOR: ELIZA MARIA XAVIER FREIRE (10843175400) 

Resumo:  
 
        O bioma Mata Atlântica abriga uma grande diversidade de espécies, um alto número de endemismos,
constituindo um dos 25 hotspots mundiais em biodiversidade; no entanto, é também um dos mais
ameaçados. Apesar disso, muitas espécies têm sido descritas recentemente, dentre estas, Coleodactylus
natalensis Freire, 1999, endêmica de remanescentes de Mata Atlântica do Rio Grande do Norte. Para
averiguar a existência de preferência por hábitats do Parque das Dunas, através de excursões mensais e
utilizando-se divisão fisionômica reconhecida anteriormente, foram efetuadas coletas nos hábitats de mata
alta, mata baixa, vegetação de restinga e dunas da praia. Foram obtidas amostragens por inspeção de
quadrantes com 50m2 em trilhas pré-existentes, durante os meses de março a dezembro de 2007.
Examinou-se 384 quadrantes, 96 em cada hábitat, mas em apenas 112 foram encontrados espécimes de C.
natalensis. O maior número de indivíduos foi obtido no hábitat mata alta, (92 = 49,19%), seguido por mata
baixa (63 = 33,68%), restinga (16 = 8,55%) e dunas (16 = 8,55%). Estes resultados denotam preferência
desta espécie por hábitats mais mésicos, caracterizados por vegetação arbórea, com pouca incidência solar
sobre o solo coberto por folhiço espesso. Trata-se, portanto, de uma espécie umbrófila com baixa
ocorrência em áreas abertas, o que a torna vulnerável. 

Palavras chave: Coleodactylus natalensis, Hábitat, Mata Atlântica, Rio Grande do Norte 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1494 
TÍTULO: ESTUDO DA CINÉTICA DE ACIDIFICAÇÃO DE DIFERENTES TIPOS DE LEITE PARA 
PRODUÇÃO DE IOGURTE 
ALUNO: ADJA CRISTINA LIRA DE MEDEIROS (5267930407) 
ORIENTADOR: ROBERTA TARGINO PINTO CORREIA (84702885472) 
CO-AUTOR: KATIA CRISTINA BORGES DE MEDEIROS (2966968460) 

Resumo:  
 
        Considerando o valor nutricional e potencial tecnológico do iogurte, a presente pesquisa propõe a
preparação desse derivado lácteo a partir de três tipos de leite: vaca, cabra e búfala, apesar de, no Brasil, ser
tradicionalmente elaborado com leite de vaca. Foram avaliadas as curvas de acidificação dos iogurtes
produzidos a partir de cultura liofilizada de Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus a 45ºC. 
A pesquisa foi realizada com o objetivo de acompanhar os teores de acidez e pH do leite bovino, bubalino e
caprino; determinar o tempo necessário para alcançar o ponto isoelétrico da caseína; avaliar as mudanças
organolépticas durante a acidificação dos três tipos de leite; realizar estudo comparativo em relação a
comportamento de acidificação do leite bovino, bubalino e caprino; aplicar modelo matemático de forma a
definir os parâmetros cinéticos de cada tipo de leite estudado. O procedimento de elaboração foi 
padronizado com sucesso e realizado de duas formas: 1) os leites recebem tratamento térmico de 90º/15 
min; 2) sem tratamento térmico. Observaram-se diferenças marcantes entre os três tipos de leite analisados,
dentre elas o maior tempo de coagulação necessário para a produção de iogurte caprino e o menor, para o
iogurte bubalino. 

Palavras chave: acidificação, coagulação, iogurte. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1497 
TÍTULO: PURIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE LECTINAS DE INVERTEBRADOS 
ALUNO: THALES LIRA DE MEDEIROS (5835926430) 
ORIENTADOR: ELIZEU ANTUNES DOS SANTOS (41305655400) 
CO-AUTOR: MAURICIO PEREIRA DE SALES (29706106391) 
CO-AUTOR: DANIELLE SOUTO DE MEDEIROS (2569882429) 
CO-AUTOR: IBSON LUCAS DE LYRA (5635274471) 

Resumo:  
 
        Devido à sua capacidade de reconhecer e se ligar a carboidratos específicos, as lectinas são proteínas
que desempenham uma ampla variedade de papéis biológicos, como: reconhecimento de células-alvo, 
adesão celular, interação entre células, interação entre célula-matriz, fertilização, aglutinação de células e 
bactérias (CAVADA et al., 2001; HAGE, 2002). O objetivo deste trabalho foi caracterizar uma nova lectina
da esponja marinha Cinachyrella apion (CaL). A lectina foi isolada do extrato bruto por precipitação
fracionada com acetona (0,5V) e cromatografia de afinidade (em Sepharose 4B) empregando IgG anti-CvL 
(um anticorpo gerado contra outra lectina de esponja, CvL, descrita anteriormente). CaL aglutinou todos os
tipos sangüíneos do sistema ABO com preferência para o tipo A papainizado. A atividade hemaglutinante
foi independente dos íons Ca2+, Mg2+ e Mn2+, e foi fortemente inibida pelo dissacarídeo D-lactose na 
concentração de 6.25 mM. Eletroforese em gel de poliacrilamida com SDS revelou que CaL consiste de
oito subunidades de 15,5 kDa, cada, sendo a proteína nativa com 124 kDa. A atividade hemaglutinante de
CaL foi estável até a temperatura de 60ºC e na faixa de pH de 2,0 a 11,0. A lectina apresentou a capacidade
de aglutinar Leishmania chagasi, e esta atividade foi inibida por lactose. Por outro lado, CaL não foi capaz
de afetar o crescimento das bactérias Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli
nas concentrações de 10, 20 e 30 µg.mL-1. 

Palavras chave: Cinachyrella apion, Lectina e Antibacteriana 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1501 
TÍTULO: ADAPTAÇÕES DE CALOTROPIS PROCERA ÀS CONDIÇÕES XÉRIDAS. 
ALUNO: LARISA MARIA DA SILVA LIMA (6933887499) 
ORIENTADOR: JULIANA ESPADA LICHISTON (26948390889) 

Resumo:  
 
        Calotropis procera é uma espécie originária da África, Índia e Pérsia, de ocorrência subespontânea e
comum na região Nordeste do Brasil. Conhecida popularmente como Algodão de seda, sendo arbustiva ou
subarbórea. Os seus ramos, folhas, frutos e pedúnculos são recobertos por uma cerosidade, mais intensa nas
partes mais novas; seu caule, principalmente em plantas mais velhas, possui uma casca corticiforme e
intensa produção de látex branco que flui abundantemente quando seus tecidos são rompidos. C. procera é
bastante utilizada para fins medicinais. Também é usada como fonte de alimentos para ovinos e caprinos
em tempos de seca. O objetivo desse trabalho foi analisar a morfologia interna da Calotropis procera e suas
adaptações às condições xéricas do ambiente em que vive. Foram coletadas amostras de raiz, caule e folhas
de C. procera na praia de Cajueiro e no município de Natal, Rio Grande do Norte. Para análises anatômicas
foram confeccionadas lâminas histológicas semipermanentes com secções transversais dos órgãos
vegetativos coletados, estes foram corados com Safranina 1%, Azul de alcian 1%, Vermelho Congo 1% e
Sudan Black, Lugol. Através de análises em microscopia óptica foi constatada a presença de cutícula
bastante espessa na folha; parêquima aqüífero e tricomas tectores tanto nas folhas como no caule.
Externamente, verificou-se uma casca corticiforme no caule. Tais características confirmam a extrema
adaptação de Calotropis procera Ait aos ambientes xéricos. 

Palavras chave: Calotropis procera, ambientes xéricos. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1504 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA COMPACTAÇÃO DE DNA PLASMIDIAL EM NANOSISTEMAS 
CATIÔNICOS 
ALUNO: MARCELO VITOR DE PAIVA AMORIM (6147663461) 
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400) 
CO-AUTOR: LOURENA MAFRA VERISSIMO (3505558427) 
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (297997750) 

Resumo:  
 
        A terapia gênica consiste no tratamento de doenças pela inserção de genes funcionais em células
objetivando substituir, complementar ou inibir genes causadores de doenças. Para que o DNA exógeno seja
expresso em uma população celular faz-se necessária a sua transferência até o local de ação. Assim, é 
necessário criar veículos que transportem e protejam o DNA até que este chegue a uma população celular
alvo. Os obstáculos encontrados com a utilização de vetores virais têm proporcionado o interesse no
desenvolvimento de emulsões catiônicas como vetores não-virais. O objetivo deste trabalho foi desenvolver 
um sistema emulsionado para terapia gênica e avaliar sua capacidade de compactação de ácidos nucléicos
através da sua associação com o plasmídeo pIRES2-EGFP. As emulsões catiônicas foram preparadas pelo
método de sonicação, acrescendo-se à emulsão base o 1,2-Dioleoil-3-Trimetilamônio-Propano (DOTAP) e 
a sua associação com o plasmídeo foi avaliada através da técnica de eletroforese em gel de agarose. Várias
proporções de emulsão e DNA foram testadas e os resultados demonstraram que houve formação de 100%
dos complexos quando a proporção DOTAP/DNA(nmol/µg) foi igual a 130. Em conclusão, o conjunto dos 
resultados obtidos demonstra a capacidade da emulsão proposta neste trabalho de compactar o DNA,
requisito necessário para uma boa transfecção, tornando a formulação uma forte candidata à utilização em
terapia gênica. 

Palavras chave: Terapia gênica, emulsões catiônicas, tensoativos catiônicos 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1505 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA "BABOSA" NA BIODISPONIBILIDADE DO PERTECNETATO DE 
SÓDIO EM RATOS WISTAR INFECTADOS POR T. CRUZI 
ALUNO: MAURICIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR (5986131452) 
ORIENTADOR: CECILIA MARIA DE CARVALHO XAVIER HOLANDA (20017065453) 
CO-AUTOR: MONIQUE BATISTA DA COSTA (796179484) 
CO-AUTOR: ALDO DA CUNHA MEDEIROS (7117701404) 
CO-AUTOR: LOUISIANNY GUERRA DA ROCHA (44172010482) 

Resumo:  
 
        Indivíduos que fazem uso da babosa em busca da cura de muitos males são cada vez mais crescentes e
a ampla utilização desse produto natural como droga medicamentosa justifica e estimula conhecer seus
efeitos biológicos, entre eles suas interações com radiofármacos. Esses são marcados com 99mTc e usados
na medicina nuclear para diagnóstico por permitir uma radiação gama pura e de baixa energia para o
paciente. Objetivou-se avaliar o efeito da babosa na biodisponibilidade do Na99mTcO4 em ratos 
chagásicos. Doze ratos Wistar, divididos em grupos controle e tratado, receberam, intraperitonealmentre,
suspensão de 200 mil tripomastigotas sanguíneas/mL. Constatou-se infecção nos animais no 4º dia. No pico 
da parasitemia (12º dia) o tratado recebeu oralmente por 15 dias doses diárias de 1mL do extrato aquoso de
babosa. O controle recebeu salina do mesmo modo e via. Injetou-se 0,1mL de Na99mTcO4 (3,7 MBq), via 
plexo ocular, em todos os animais. Após 1 hora, 10 órgãos foram retirados e o %ATI/g determinado. Os
dados obtidos demonstraram redução significativa (p<0,005) no %ATI/g, do tratado em relação ao controle,
respectivamente: coração (0,001±0,000e0,005±0,000), músculo (0,000±0,000e0,005±0,002) e pâncreas 
(0,001±0,000e 0,022±0,005). Devido o grande uso da babosa na medicina popular e sua influência na
biodistribuição do Na99mTcO4 nos órgãos dos animais, é importante o conhecimento e divulgação desse
estudo visando uma melhor interpretação de imagens de pacientes que usam babosa. 

Palavras chave: Aloe vera, babosa, Na99mTcO4, biodistribuição 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1507 
TÍTULO: ESTUDO IN VIVO DA SUSCEPTIBILIDADE DO T. CRUZI AO EXTRATO DE ALOE 
VERA (BABOSA) 
ALUNO: DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA (5254068400) 
ORIENTADOR: CECILIA MARIA DE CARVALHO XAVIER HOLANDA (20017065453) 
CO-AUTOR: RAPHAELLA CAVALCANTE ALVES (4838826400) 
CO-AUTOR: NATALIA ALVES LIMA (1037494385) 
CO-AUTOR: ANTONIA CLAUDIA JACOME DA CAMARA (43007600472) 

Resumo:  
 
        Apesar da grande prevalência da doença de Chagas nas Américas, ainda evidencia-se um déficit no seu 
tratamento, que atualmente compõe-se de benzonidazol (rochagan®) e nifurtimox. Aloe vera (babosa) tem 
sido muito utilizada como analgésico, cicatrizante de feridas e no tratamento de infecções, existindo poucos
trabalhos para avaliar sua ação antiparasitária. Procurou-se avaliar a susceptibilidade do Trypanosoma 
cruzi, agente etiológico da doença de Chagas, ao extrato aquoso de A. vera em ratos infectados
experimentalmente com a cepa Y do parasito. Doze ratos Wistar, divididos em grupos controle (n=6) e
tratado (n=6), receberam, intraperitonealmentre, suspensão de 200 mil tripomastigotas sanguíneas/mL.
Constatou-se infecção nos animais no 4º dia. No pico da parasitemia (12º dia) o tratado recebeu, via oral, 
250mg/kg/dia da babosa e o controle recebeu rochagan pela mesma via e dose. O índice parasitêmico foi
calculado, segundo Brener (1962), no tempo 0 (antes do tratamento) e 2, 4 e 6 horas após o tratamento
pelos fármacos. No tempo zero, o índice parasitêmico do controle e tratado, respectivamente, foi de:
165.80±20.30 e 150.00±50.80; após 2 horas de: 198.50±12.00 e 151.80±38.80; após 4 horas: 146.50±4.70 e 
138.80±17.10 e após 6 horas: 75.25±1.14 e 33.50±11.90. Diante desses dados, conclui-se que o extrato 
aquoso de A. vera provavelmente foi capaz de diminuir a parasitemia de ratos infectados por T. cruzi,
apontando para uma possível propriedade antiparasitária da babosa. 

Palavras chave: Aloe vera, Trypanosoma cruzi, parasitemia 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1515 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS PARA VETORIZAÇÃO DE 
DOXORRUBICINA 
ALUNO: ERICA LIRA DA SILVA (5738461460) 
ORIENTADOR: ARTUR DA SILVA CARRICO (33014019704) 
CO-AUTOR: JULIANA FERNANDES DE CARVALHO (6685302437) 
CO-AUTOR: THALES RENAN FERREIRA PONTES (7923701474) 
CO-AUTOR: BARBARA LUIZA MEDEIROS FRANCELINO (4556513456) 

Resumo:  
 
        A vetorização é uma técnica que consiste em associar os princípios ativos a um vetor visando modular
e, se possível, controlar totalmente sua biodistribuição. Sistemas magnéticos são candidatos promissores à
vetorização de fármacos em virtude de sua capacidade de polarização e desenvolvimento de mobilidade
magnetoforética na presença de um campo magnético. As propriedades magnéticas e a internalização das
partículas dependem fortemente do tamanho das partículas magnéticas. Este trabalho teve por objetivo a
produção de partículas de magnetita de tamanho adequado para administração por via intravenosa para
posterior adsorção do antineoplásico doxorrubicina a fim de se desenvolver um vetor magnético para
tratamento de tumores. Para a síntese das nanoparticulas magnéticas foi empregada a metodologia da
coprecipitação de sais de ferro em meio alcalino na presença do polímero sintético PVA. Após a síntese das
partículas, foram realizados ensaios de adsorção do antineoplásico Doxorrubicina. De acordo com os
resultados obtidos das caracterizações realizadas, foram obtidas partículas magnéticas nanométricas que
poderão ser empregadas para o desenvolvimento de promissores vetores magnéticos de fármacos como a
Doxorrubicina, sendo a particular característica de adsorção da Doxorrubicina aos átomos de ferro
presentes da superfície de magnetita, uma importante característica a ser explorada para o desenvolvimento
de um vetor magnético para carrear este fármaco ao local de interesse. 

Palavras chave: Doxorrubicina, nanoparticulas magneticas, PVA 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1522 
TÍTULO: ESTRESSE OXIDATIVO: IMPLICAÇÕES NA NEFRITE LÚPICA 
ALUNO: DALLIANE MACEDO LOPES DE OLIVEIRA (6492164407) 
ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS (70155780425) 
CO-AUTOR: TATIANA XAVIER DA COSTA (4597334432) 
CO-AUTOR: MARIA DAS GRACAS ALMEIDA (10714243434) 

Resumo:  
 
        Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma síndrome inflamatória auto-imune, multissistêmica, 
clinicamente caracterizada por períodos de exacerbações e remissões. Embora a patogênese do LES seja
multifatorial com influências endógenas e exógenas, a inflamação natural durante os períodos de
exacerbação, implica que o estresse oxidativo existe nessa patologia. Sendo assim, o objetivo desse estudo é
avaliar parâmetros de estresse oxidativo no LES. Para determinação desse objetivo, foram realizadas a
determinação do conteúdo de glutationa reduzida no sangue total, das atividades da superóxido dismutase,
da glutationa peroxidase e da catalase nos eritrócitos, e das Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico
no plasma de 15 pacientes do sexo feminino com LES, com faixa etária entre 20 e 50 anos, através de
métodos espectrofotométricos e comparada a um grupo de 30 indivíduos sadios nas mesmas condições. Os
dados estatísticos foram analisados através da análise de variância (ANOVA) e teste t-student considerando 
um nível de significância de p<0,05. Foi verificada que a atividade da catalase foi significantemente mais
elevada nos pacientes com LES do que no controle, podendo sugerir que o estresse oxidativo tenha papel na
patogênese do LES. Não houve diferença significativa no conteúdo de glutationa reduzida e na
concentração de Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico entre esses dois grupos. Estes dados
precisam ser confirmados através da análise de outros parâmetros. 

Palavras chave: Antioxidantes, Nefrite Lúpica, Espécies Reativas do Oxigênio 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1524 
TÍTULO: FENOLOGIA DE ESPÉCIES DE PASSIFLORA L. NA MATA ATLÂNTICA NORDESTINA
ALUNO: CLARISSA FELIPE DE OLIVEIRA (6058389410) 
ORIENTADOR: MARCIO ZIKAN CARDOSO (83953361791) 

Resumo:  
 
        Plantas do gênero Passiflora L. são hospedeiras para larvas das borboletas especializadas do gênero
Heliconius Kluk. A mudança temporal na disponibilidade deste recurso pode afetar a dinâmica
populacional do inseto. Para caracterizar os mecanismos desta interação, analisamos a fenologia das
espécies de Passiflora encontradas na Mata do Jiqui, um fragmento de Mata Atlântica próximo à cidade de
Natal, RN. A coleta dos dados foi feita através de observações quinzenais de plantas localizadas ao longo
de duas trilhas. Foram encontradas 4 espécies: Passiflora foetida L., Passiflora cincinnata Mast, e duas
espécies ainda não identificadas. As plantas foram marcadas ao longo das trilhas e suas fenofases
registradas a partir da presença/ausência de: folhas velhas, folhas novas, botão floral, flor e fruto. Até o
momento foram estudados 46 indivíduos, sendo P.foetida e P. cincinnata as mais representativas, com 17 e
18 indivíduos, seguidos por P. n ident. 1 com 5 indivíduos e P. n ident. 2, com 6 indivíduos
respectivamente. As variações das fenofases, exceto para “Folhas Velhas”, não coincidem totalmente em 
seus picos e declínios, o que caracteriza diferentes respostas a condições de sazonalidade semelhantes. Em
relação às borboletas, tal assincronia resulta em diferentes disponibilidades de recursos ao longo do ano. 

Palavras chave: Heliconius, sazonalidade, Passifloraceae, fenofase. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1525 
TÍTULO: ANÁLISE IN SILICO E FILOGENÉTICA DE UM CDNA HOMÓLOGO A CYP51 OBTIDAS 
EM BIBLIOTECAS SUBTRATIVAS DE TOMATEIRO 
ALUNO: RENATA KALINE SOUZA ESTEVAM (1006877410) 
ORIENTADOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825) 
CO-AUTOR: RANIELE DA SILVA ARAUJO (4003424484) 
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468) 
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (297997750) 

Resumo:  
 
        A floração é marcada pela conversão do meristema apical vegetativo em reprodutivo, devido a
interações entre diversos fatores, tanto internos quanto externos à planta. No modelo vegetal Arabidopsis
thaliana foram encontrados vários genes e proteínas relacionados a este processo e são propostas pelo
menos quatro vias que induzem à floração. Os conhecimentos moleculares gerados sobre a floração em A.
thaliana podem ser comparados com outras espécies de interesse. O objetivo deste trabalho foi de
prospectar genes associados a floração em tomateiro. Foram construídas bibliotecas subtrativas utilizando
ápices meristemáticos de Lycopersicon esculentum cv Micro Tom e L. pimpinellifolium. Neste trabalho foi
realizado uma análise in silico de um cDNA homólogo ao gene Cyp51. Foram consultados os bancos de
dados do NCBI, TAIR, TIGR POTATO, WHEAT, Medicago truncatula, MAIZE e RICE, e no SGN,
considerando um E-value <1.0x10-15 como critério de exclusão. Os alinhamentos múltiplos foram
desenvolvidos utilizando o ClustalW, com a caracterização de domínios funcionais. Como resultado, foi
observado uma conservação no domínio P450 superfamily. A relação filogenética sugere uma evolução
independente entre mono e dicotiledôneas que estão agrupadas, em cada ramo, em famílias. Entretanto, o
processo de floração em plantas não-modelo ainda é pouco compreendido, sendo importante no futuro
analisar a expressão gênica deste cDNA em diferentes tecidos de tomateiro de modo a caracterizar a função
deste. 

Palavras chave: Floração, Cyp51, Biblioteca Subtrativa, Relações Filogenéticas. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1526 
TÍTULO: REPERCUSSÕES NA BIODISTRIBUIÇÃO DO RADIOFÁRMACO PERTECNETATO DE 
SÓDIO APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA DE CAPELLA. 
ALUNO: DANIEL TORRES JACOME (5643652463) 
ORIENTADOR: ALDO DA CUNHA MEDEIROS (7117701404) 
CO-AUTOR: RACHEL DE ALCANTARA OLIVEIRA RAMALHO (5672875483) 
CO-AUTOR: IRAMI ARAUJO FILHO (91619300400) 

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

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

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1532 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DOS CDNAS SCMUTM1 E SCMUTM2 DE CANA-DE-AÇÚCAR 
ATRAVÉS DA CONTRUÇÃO DE CASSETES DE SUPER-EXPRESSÃO 
ALUNO: WALESKA ISABELLE TOMAZ DOS SANTOS BARROS (1301177490) 
ORIENTADOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825) 
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468) 
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (297997750) 

Resumo:  
 
        As vias de reparo de DNA são requeridas para manter a estabilidade genômica e garantir a
sobrevivência do organismo.No banco de dados da SUCEST foram identificados quatro clusters que
apresentam alta similaridade com a MutM de bactérias da via BER.O objetivo é caracterizar os cDNAs
scMUTM1 e scMUTM2 em plantas através da construção de cassetes de superexpressão.Foi realizada a
construção do cassete de super-expressão em anti-senso.Para isto,o cDNA scMUTM1 foi retirado do vetor
pSPORT1 com Not1 e Sal1, tratado com T4 DNA polimerase.O plasmídeo contendo a 35S foi digerido
com BamH1 e tratado com T4 DNA polimerase.O material foi separado em gel e purificado com o kit
GFX. Este material foi ligado e transformado em bactérias competentes DH10B. Com as colônias obtidas
realizou-se mini-prep. Para determinar a orientação foi digerido com BamH1 para a construção do cassete
em senso.O plasmídeo pSPORT1 contendo os cDNAs foi digerido com as enzimas KpnI e SmaI. A região
35S foi retirada do plasmídeo pKCS42 pela digestão com KpnI e SmaI.Os fragmentos correspondentes ao
vetor pSPORT1 e promotor 35S foram isolados em gel e purificados com GFX .Este material foi ligado e
transformado em bactérias competentes DH10B.Com as colônias foram realizadas mini-prep.Este DNA 
plasmidial foi digerido com Pst1, Sal1 e HindIII confirmando a presença da região promotora 35S em senso
com os cDNAs.Agora, os cassetes serão transferidos para o vetor binário pPZP211 para posterior
transformação de plantas 

Palavras chave: VIA DE REPARO, BER , CASSETE DE SUPER-EXPRESSÃO 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1533 
TÍTULO: ANÁLISE PARCIAL DA INVESTIGAÇÃO SOBRE DISFUNÇÃO SEXUAL FEMININA 
(DSF) NO MUNICÍPIO DE NATAL 
ALUNO: CAMILA GOMES FERNANDES DE SOUZA (1210402408) 
ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (6705430478) 
CO-AUTOR: PATRICIA CARVALHO PALHANO (5722688461) 
CO-AUTOR: GALTTIERI FERREIRA TAVARES (5562307448) 
CO-AUTOR: SINARA RAIANA C. O. P. DE FIGUEIREDO (6445404430) 

Resumo:  
 
        A disfunção sexual (DS) caracteriza-se por uma alteração na resposta sexual humana e trata-se de um 
problema real, afetando negativamente a qualidade de vida e interferindo no relacionamento interpessoal e
na auto-estima do indivíduo. Trata-se de uma condição prevalente em ambos os sexos, sendo mais comum
em mulheres do que em homens. Os objetivos deste trabalho foram identificar a prevalência da DSF e
descrever a sua relação com o perfil sócio-econômico da amostra estudada na população do bairro de Felipe
Camarão, o primeiro dos 16 setores censitários a serem estudados. Este foi um estudo descritivo, em que se
utilizou uma amostra aleatória simples composta por 41 mulheres na faixa etária de 18 anos a 69 anos
moradoras do bairro de Felipe Camarão. Foram analisados 31 questionários aplicados à amostra, uma vez
que 10 deles foram excluídos por inconsistência nas respostas ou por terem sido respondidos de maneira
incompleta. Apenas uma pesquisada apresentou DSF, obtendo-se um intervalo de confiança de 0 a 26% e 
uma estimativa de erro igual a 23%, quando o desejável é 5%. O número reduzido de participantes da
amostra nesta fase da investigação explica os resultados encontrados, cujo total envolverá 640 questionários
nos 15 setores censitários restantes. Assim, à medida que a amostra seja ampliada, se estendendo à
população de outros bairros do município de Natal, este estudo se tornará cada vez mais representativo da
população natalense. 

Palavras chave: disfunção sexual feminina, amostra probabilística, resultados parciais 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1534 
TÍTULO: MUDANÇAS NO CURRÍCULO ODONTOLÓGICO A PARTIR DO ESTABELECIMENTO 
DE UM NOVO PERFIL DE COMPETÊNCIAS. 
ALUNO: MARIA LUIZA DINIZ DE SOUSA (6894906408) 
ORIENTADOR: IRIS DO CEU CLARA COSTA (14076152468) 
CO-AUTOR: GEORGIA COSTA DE ARAUJO SOUZA (5513550423) 
CO-AUTOR: ANTONIO MEDEIROS JUNIOR (15495728491) 

Resumo:  
 
        O currículo por competências deverá preparar o aluno para um saber-fazer crítico, reflexivo, ser parte 
ativa do contexto social, além de mobilizar recursos que o ajudem a resolver problemas no exercício
profissional. Investigou-se entre cirurgiões-dentistas do serviço público do Rio Grande do Norte,
dificuldades em saúde coletiva, com a finalidade de estabelecer um perfil de competências no novo
currículo. Coletaram-se os dados pelo teste de associação livre de palavras e entrevista, analisados pelo
EVOC-2000 e análise de conteúdo. No exercício da saúde coletiva, as dificuldades foram: trabalhar em
equipe, falta de compromisso dos gestores com a continuidade das ações, despreparo profissional para
enfrentar problemas, além da precarização do trabalho. Considerando o perfil profissional sugerido pelas
novas diretrizes curriculares, os resultados sinalizam para mudanças no currículo fundamentadas nas
diretrizes, formando profissionais compatíveis com as exigências do mercado de trabalho, incluindo as
competências: saber, saber-fazer, saber-ser, com visão questionadora da própria prática. Quanto mais rápido
os cursos de odontologia aderirem as mudanças, mais provavelmente os profissionais formados a partir
delas estarão capacitados do ponto de vista de competências e habilidades para lidar com as dificuldades
surgidas. 

Palavras chave: Educação baseada em competências, habilidades, diretrizes curriculares 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1540 
TÍTULO: MIELOMA MÚLTIPO:AVALIAÇÃO BIOQUÍMICA E IMUNOLOGICA 
ALUNO: IURI NICHOLL FREITAS DA SILVA PINTO (1430929448) 
ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS (70155780425) 

Resumo:  
 
        O mieloma múltiplo é uma neoplasia maligna das células plasmocitárias que corresponde a
aproximadamente 10% das neoplasias hematológicas. As maiores complicações do mieloma múltiplo são
caracterizadas por danos ósseos, hepáticos e, principalmente, pela falência renal dos dos portadores dessa
neoplasia. Então, pretendeu-se nesse estudo avaliar o perfil bioquímico, hematológico e os sinais clínicos 
desses pacientes. Foram estudados 14 pacientes brasileiros, adultos, de ambos os sexos e sem distinção de
cor. Foram realizadas dosagens bioquímicas e o hemograma completo no Laboratório de pesquisa de
Bioquímica Clinica. Dos 14 pacientes estudados, 09 eram homens e 05 eram mulheres, com idades entre 45
e 80 anos. Em relação ao perfil lipídico 42,9% apresentaram valores de triglicérides acima do de referência
tendo predominância deste achado no sexo masculino. Na determinação do colesterol total 100% dos
pacientes expressaram valores dentro dos valores de referência e 35,7% apresentaram valores de LDL-c 
acima do de referência. No monitoramento da função hepática foi verificado que os marcadores AST, ALT
e GGT apresentaram-se normais em aproximadamente 80-90% dos pacientes. Na avaliação da função renal 
28,57% apresentaram concentrações de creatinina sérica acima do de referência e 35,71% expressaram
valores de uréia sérica acima do de referência . A maioria dos pacientes não apresentou dano ósseo e
hepático, mas apresentou uma alteração detectável da função renal e um quadro anêmico. 

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

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1542 
TÍTULO: CIRURGIA DE REDUÇÃO GÁSTRICA DO TIPO CAPELLA: REPERCUSSÕES 
METABÓLICAS E MICROBIOLÓGICAS. 
ALUNO: RACHEL DE ALCANTARA OLIVEIRA RAMALHO (5672875483) 
ORIENTADOR: ALDO DA CUNHA MEDEIROS (7117701404) 

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

Palavras chave: Cirurgia. Bariátrica. Capella. Repercussões. Ratos 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1543 
TÍTULO: PLANTAS UTILIZADAS NO RITUAL DA SASSANHA NO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: CARINA MONTEIRO MAIA (4799820400) 
ORIENTADOR: ROSSINE CABRAL DA FONSECA (8620180487) 
CO-AUTOR: ISARIO DO NASCIMENTO (6528535442) 
CO-AUTOR: ALIDIA HERNANDES RIBEIRO (1650884788) 

Resumo:  
 
        A etnobotânica fornece aos estudos antropológicos e botânicos, uma vasta quantidade de
conhecimentos para a compreensão das relações do homem com a natureza.A pesquisa trata do ritual da
Sassanha (ritual de culto à Ossãe-Orixá das folhas) que tem como objetivo extrair das plantas sua energia,
purificando objetos sagrados da pessoa, em iniciação no candomblé. Realizado no terreiro Ilê Axé Airá
Omo-Aladê Orixalá esse ritual é precedido de coleta das plantas, feita em dias e horários específicos. Para o 
ritual são utilizadas cerca de 50 espécies vegetais, e para cada planta, individualmente,é atribuída uma
entidade espiritual (‘santo’).O objetivo desse trabalho foi realizar a identificação dessas espécies e das
atribuições sagradas que lhes são conferidas pelos seguidores desse culto religioso. Foram coletadas plantas
no local da cerimônia,em uma área de mata ciliar localizada às margens do rio Pitimbú.Através de
entrevistas com o ‘Pai de Santo’ do terreiro,foi catalogado as entidades religiosas atribuídas a cada
espécime utilizado no ritual.O resultado da pesquisa mostra que as espécies mais importantes para esse
ritual são de porte herbáceo,pertencem predominantemente às famílias Lamiaceae e Asteraceae, e que os
praticantes dessa linha de candomblé não se limitam à utilização de plantas nativas: algumas espécies são
de origem africana.As plantas tem grande importância para o ritual e que a etapa de obtenção das mesmas
vem sendo dificultada pela diminuição das matas ciliares. 

Palavras chave: Etnobotânica, candomblé, mata ciliar. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1546 
TÍTULO: PERFIL DOS ABORTAMENTOS MATERNOS EM PACIENTES DA MATERNIDADE 
ESCOLA JANUÁRIO CICCO - ANO DE 2007 
ALUNO: MICHELLE RAFAELLE ANDRADE GURGEL (1383343403) 
ORIENTADOR: NILMA DIAS LEAO COSTA (13053434415) 
CO-AUTOR: LIDIANE DE ARAUJO TORRES (1216645469) 
CO-AUTOR: MARCELO AMORIM ARAUJO (2686065362) 
CO-AUTOR: SEVERINA ALICE DA COSTA UCHOA (45175993615) 

Resumo:  
 
        Introdução: O aborto corresponde à interrupção da gravidez feita em qualquer momento do ciclo
gravídico, havendo ou não expulsão do feto. Objetivo: Traçar o perfil dos abortos atendidos na MEJC em
2007. Metodologia: Estudo descritivo, transversal, quantitativo. Dados coletados de prontuários médicos.
Variáveis avaliadas: idade, estado civil, início de vida sexual, número de parceiros, uso de contraceptivos,
idade gestacional, abortos anteriores, motivo de atendimento, diagnóstico, conduta, internação,
intercorrências. Análise estatística descritiva em valores absolutos e percentuais, teste de qui-quadrado com 
significância de 5%. Resultados: Analisadas 1800 pacientes. Faixa etária predominante de 14 a 19 anos,
solteiras, sexualmente ativas, que tiveram mais de 2 parceiros. Quando usaram contraceptivo, o
preservativo foi o método de escolha. Era a 1ª gestação quando realizaram aborto. A maioria estava em
abortamento incompleto, foram submetidas à curetagem uterina sem intercorrências, com internação de
horas. Conclusões: Os abortos foram mais significativos entre adolescentes, visto que tais jovens iniciam a
vida sexual precocemente, não utilizam medidas de proteção e se expõem a comportamentos de riscos que
trazem conseqüências. Como não estão preparadas para assumir a gravidez indesejada, recorrem ao aborto
como solução, mas iniciam o ato de maneira insegura e necessitam de atendimento especializado para
finalizar o procedimento e reverter o quadro de emergência clínica. 

Palavras chave: aborto, epidemiologia 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1548 
TÍTULO: DOSAGEM DE CA 125 E ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER NA DETECÇÃO 
PRECOCE DOS TUMORES MALIGNOS DE OVÁRIO 
ALUNO: RAYSSA ANGELICA LIRA DE CARVALHO (5496955408) 
ORIENTADOR: FRANCISCO EDILSON LEITE PINTO JUNIOR (42381010491) 
CO-AUTOR: STELLA BEATRIZ RODRIGUES PINTO (4561886494) 
CO-AUTOR: ANDREZA VENTURA LEITE (6111613464) 

Resumo:  
 
        O câncer de ovário é o terceiro em incidência entre as neoplasias que acometem o aparelho genital
feminino. A evolução insidiosa e a carência de um método diagnóstico potencialmente capaz de rastrear
essa doença em fases iniciais tornam-na responsável por altas taxas de letalidade. O objetivo deste artigo é
analisar a sensibilidade e especificidade dos resultados dos exames CA 125 e ultrassonografia transvaginal
com Doppler colorido, em conjunto, na detecção precoce de tumores malignos de ovário. Os dados foram
obtidos por meio de análise dos prontuários das pacientes com o diagnóstico de tumor ovariano submetidas
à cirurgia no Hospital Luiz Antônio – LNRCC no período de julho de 2006 a julho de 2007. 
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CÓDIGO: SB1550 
TÍTULO: PERFIL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO E LABORATORIAL DOS CASOS DE 
LEPTOSPIROSE NOTIFICADOS NO HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO 
ALUNO: CRISTIANA SOARES NUNES (2998315402) 
ORIENTADOR: HENIO GODEIRO LACERDA (79105017491) 
CO-AUTOR: SINARA RAIANA C. O. P. DE FIGUEIREDO (6445404430) 

Resumo:  
 
        Este artigo propõe-se a traçar um perfil clínico epidemiológico e laboratorial dos casos de leptospirose
notificados no Hospital Giselda Trigueiro, referência em doenças infecto-contagiosas no Estado. Realizou-
se estudo do tipo retrospectivo, baseado nos prontuários notificados da doença, de 2000 a 2006 no Hospital
Giselda Trigueiro, excluindo-se aqueles com dados incompletos e/ou insuficientes, permanecendo na
amostra final os que tinham confirmação sorológica para leptospirose por macroaglutinação realizada pelo
Laboratório Central do Estado (LACEN). A coleta de dados deu-se através do preenchimento de 
formulários elaborados para este propósito, e que tomaram por base formulários já existentes do MS.O
projeto foi aprovado pelo CEP/UFRN (FR: 191075). Dentre os resultados, observou-se, por exemplo, maior 
incidência entre os homens (93,7%) e em faixa etária jovem (14 a 30 anos-41,3%), indeterminação de 
profissão de risco e não associação com aspectos a ela geralmente vinculados: contato com lixo, água de
esgotos e fossa séptica, apesar de concentrar-se em áreas periféricas, onde estes são problemas corriqueiros.
Além disso, há uma menor ocorrência aqui da forma grave -Síndrome de Weil-. Conclui-se, que a doença 
na região guarda particularidades discordantes das demais do país e do mundo. Com relação à confirmação
sorológica, relata-se que a falta de um teste laboratorial adequado tem sido a principal barreira para o
diagnóstico e prevalência epidemiológica da leptospirose. 

Palavras chave: Hospital de Referência para Doenças Infecto-Contagiosas, Leptospirose 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1552 
TÍTULO: AVALIAÇÃO HEMATOLÓGICA, RENAL E HEPÁTICA EM PACIENTES SUBMETIDOS 
A IMUNOTERAPIA COM B-1,3 GLUCANA POR VIA TÓPICA 
ALUNO: KARINA MENDES MELCHUNA (6133591439) 
ORIENTADOR: VALERIA SORAYA DE FARIAS SALES (25069144472) 
CO-AUTOR: SARAH DANTAS VIANA MEDEIROS (1057171425) 
CO-AUTOR: LEILIANNE MEDEIROS GOMES (6109907480) 
CO-AUTOR: ALEIDA MARIA DA SILVA LIMA (6610538492) 

Resumo:  
 
        A β-1,3 glucana extraída da parede celular do fungo Saccharomyces cerevisiae, é um polissacarídeo
com propriedade imunoestimulante, sendo um potente ativador de macrófagos. Após estimulação, estas
células exibem aumento da atividade fagocítica, da produção de citocinas, principalmente TNF-α, IL-1, IL-
6, IL-8, fatores estimuladores de crescimento e quimiocinas, os quais são essenciais ao processo de
cicatrização, como também maior capacidade de aderência e migração. O estudo objetivou avaliar
alterações hematológicas, hepáticas e renais em pacientes com feridas complexas, submetidos ao tratamento
com β-1,3 glucana por via tópica. A glucana incorporada ao creme crodabase na concentração de 2% foi
administrada diariamente e durante uma semana, a três pacientes do Hospital Universitário Onofre
Lopes/UFRN com idade entre 26-64 anos. Foram realizadas antes e após imunoterapia, coleta sangüínea
para: hemograma, dosagem de glicose, ALT, AST, uréia e creatinina. Observou-se que a glucana por via 
tópica não induziu alterações hematológicas, hepáticas ou renais, bem como reações locais. 

Palavras chave: Glucana; Imunoterapia; Hemograma; Dosagens Bioquímicas 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1553 
TÍTULO: IMPORTÂNCIA DA QUANTIFICAÇÃO DAS CÉLULAS CD4+ E CARGA VIRAL COMO 
MARCADORES PREDITIVOS DE LESÕES ORAIS EM PACIENTES HIV POSITIVOS 
ALUNO: LEONARDO MIGUEL MADEIRA SILVA (6143531498) 
ORIENTADOR: HEBEL CAVALCANTI GALVAO (41291824472) 
CO-AUTOR: MANUEL ANTONIO GORDÓN-NÚÑES (97866326487) 
CO-AUTOR: KLEBER GIOVANNI LUZ (31696112400) 
CO-AUTOR: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS (28444361453) 

Resumo:  
 
        As manifestações bucais da infecção pelo HIV são, muitas vezes, os primeiros sinais clínicos da
doença. Estas lesões também podem funcionar como sinalizadores e sentinelas do curso e progressão da
infecção pelo HIV e AIDS. O objetivo desse trabalho foi avaliar a prevalência das lesões orais em pacientes
HIV positivos, relacionando-as com a contagem de células CD4+ e a carga viral em pacientes do Hospital
de Doenças Infectocontagiosas Gizelda Trigueiro em Natal-RN. Foram avaliados 121 pacientes, onde após 
exame clínico da cavidade oral, estes eram conduzidos à coleta de sangue periférico para contagem dos
linfócitos CD4+. Observamos uma prevalência de 25,6%, de lesões orais (31 casos), onde a candidíase foi a
lesão mais comum, seguida da leucoplasia pilosa, eritema gengival linear, herpes labial, periodontite
ulcero-necrosante e gengivite ulcero-necrosante. A contagem média das células CD4+ dos pacientes com
lesão foi de 250 células/mm3. Através dos testes de Mann-Whitney e Qui-quadrado, foi observada 
relevância estatística entre a presença de lesões orais e a diminuição do número de linfócitos T CD4+.
Podemos, então, concluir que as lesões orais em pacientes HIV positivos podem ser utilizadas como
marcadores de progressão da infecção, bem como para avaliar a eficácia da terapêutica utilizada,
principalmente nos lugares onde exames laboratoriais não estão disponíveis. No entanto, não foi observada
relação entre a presença de lesões orais e a carga viral dos indivíduos. 

Palavras chave: manifestações orais, HIV, linfócitos TCD4+, carga viral 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1554 
TÍTULO: EXISTE COOPERAÇÃO ENTRE SAGUIS (CALLITHRIX JACCHUS)? 
ALUNO: JORDANA DA COSTA BARBALHO (5090661430) 
ORIENTADOR: JOHN FONTENELE ARAUJO (22800662387) 

Resumo:  
 
        A cooperação é um comportamento no qual, apesar dos custos envolvidos para sua realização, traz
vantagens para os indivíduos envolvidos, e deve contar com a participação de todos aqueles que se
beneficiam da ação. Tal comportamento desperta particular interesse na ciência por parecer contrariar a
teoria de que um animal busca o melhor fitness para sobreviver e garantir a passagem de seus genes
adiante. Uma espécie aparentemente favorável para o estudo deste intrigante comportamento parece ser o
sagui Callithrix jacchus, ao qual temos fácil acesso na nossa região. Tal espécie, assim como outros
primatas, é extremamente sociável e vive em grupos familiares, costumando dividir comida entre si.
Conduzimos experimentos em condições controladas de laboratório que visavam demonstrar a existência de
cooperação entre 6 saguis fêmeas. Através de uma tarefa de condicionamento operante com uma ferramenta
L, os saguis foram testados em duplas; em diferentes esquemas de manipulação da ferramenta e reforço
(alimento) recebido. Apesar de sucesso na manipulação do aparato e entendimento da tarefa, os animais não
notaram a importância social do parceiro para a realização de um comportamento cooperativo. Este fato,
entretanto, não exclui a possibilidade de existencia de cooperação entre saguis; uma vez que o ambiente de
laboratório é bastante distinto do contexto natural dos animais. 

Palavras chave: Cooperação; Callithrix jacchus; ferramenta L; condicionamento operante 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1557 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTICOLINESTERÁSICA DE EXTRATOS DE PLANTAS 
DA REGIÃO NORDESTE. 
ALUNO: FERNANDO MARLISSON DE QUEIROZ (5595638419) 
ORIENTADOR: ALINE SCHWARZ (3065039648) 
CO-AUTOR: DEBORAH MUNIQUE NOGUEIRA DE SOUSA (6133123419) 
CO-AUTOR: RAFAELLA NAYARA ANDRADE MARINHO (6120244409) 
CO-AUTOR: MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO (20218010478) 

Resumo:  
 
        A inibição da acetilcolinesterase (AChE), a enzima que quebra a acetilcolina, é hoje a principal
estratégia terapêutica sintomática da Doença de Alzheimer. Várias plantas demonstram ser capazes de inibir
de forma interessante a AChE. Nesse sentido, no presente trabalho, extratos brutos etanólicos de
Heteropterys aphrodisiaca, Croton urucurana, Chenopodium ambrosioides e Cereus jamacaru foram
submetidos à investigação in vitro da atividade da AChE eritrocitária, utilizando o método colorimétrico de
Ellman. Foi ainda empregado um extrato etanólico da S. tuberosum como controle positivo, por ser
conhecida nessa espécie glicoalcalóides esteroidais que inibem a atividade dessa enzima. Todos os extratos,
exceto o de raízes de H. aphrodisiaca, demonstraram inibir a AChE nas concentrações de 0,0625mg/ml e
0,5mg/ml, sendo que o extrato do caule de C. urucurana apresentou atividade inibitória mais relevante,
quando comparado à atividade do extrato da S. tuberosum. Entretanto, estudos in vivo devem ser
desenvolvidos para certificar se essa atividade ocorre também em organismos vivos e se inclusive ocorre na
AChE cerebral. 

Palavras chave: acetilcolinesterase, plantas, doença de Alzheimer. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1559 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DO EHLC DO ÓLEO DE CARAPA GUIANENSIS E USO DE 
DIAGRAMA TERNÁRIO COMO FERRAMENTA PARA PREVER A ESTABILIDADE DE SISTEMAS 
EMULSIONADOS 
ALUNO: MAGDA RHAYANNY ASSUNCAO FERREIRA (6486791446) 
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468) 
CO-AUTOR: ROSILENE RODRIGUES SANTIAGO (4475931452) 
CO-AUTOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (49444115291) 
CO-AUTOR: ELQUIO ELEAMEN OLIVEIRA (51166186253) 

Resumo:  
 
        O desenvolvimento de emulsões tem sido empregado com sucesso como estratégia para obtenção de
produtos farmacêuticos contendo ativos lipofílicos (como óleos naturais e/ou vegetais), especialmente que
tenham aplicação tópica. Nesse contexto destaca-se o óleo de Carapa guianensis (Andiroba), usado na 
medicina tradicional como repelente de insetos e antiinflamatório. Desta forma, o objetivo deste trabalho
foi determinar o EHLc do óleo de Andiroba e a caracterização preliminar de sistemas dispersos através da
construção de um diagrama ternário (DT). Fundamentando-se em estudos prévios, foram preparadas 12 
emulsões pelo método de inversão de fases através da mistura de tensoativos, com EHL entre 11,2 e 16,7, e
suas características físico-químicas foram avaliadas. O DT foi elaborado com a mistura entre água 
destilada, Tween 20 e óleo de Andiroba, com titulação da fase hidrofílica, cujas variações de concentração
permitiram obter 99 formulações; a homogeneização foi realizada por Sonicação e o procedimento repetido
duas vezes para cada amostra. Os sistemas obtidos foram analisados macroscopicamente e caracterizados
quanto ao aspecto em emulsão, microemulsão e creme. As emulsões com óleo de Andiroba foram obtidas
com sucesso, os dados mostraram a relação entre valores de EHL da mistura de tensoativos e o grau de
estabilidade, determinando que o EHL do óleo é 16,7 e permitindo elaborar o DT, cuja análise identificou
regiões de microemulsões, emulsões e creme estáveis. 
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CÓDIGO: SB1560 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE EXTRATO SECO POR ASPERSÃO DE BAUHINIA 
MONANDRA K. 
ALUNO: ROSILENE RODRIGUES SANTIAGO (4475931452) 
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468) 
CO-AUTOR: MAGDA RHAYANNY ASSUNCAO FERREIRA (6486791446) 
CO-AUTOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (49444115291) 

Resumo:  
 
        O desenvolvimento de extrato seco por aspersão de Bauhinia monandra ("pata de vaca"), muito
utilizado na medicina tradicional como hipoglicemiante, mostra segundo a literatura, uma promissora
aplicabilidade como produto intermediário no desenvolvimento de outras formas farmacêuticas sólidas,
como cápsulas/comprimidos. O trabalho objetivou caracterizar o extrato seco de B. monandra. O extrato foi
preparado em Mini Spray Drier BÜCHI B-191 a partir da infusão aquosa por 10 minutos do material
vegetal na proporção de 7,5% (m/V) e adição de Aerosil e Celulose (25 e 20%), respectivamente, em
relação ao resíduo seco obtido. O rendimento foi calculado através do peso obtido após a secagem, em
relação ao resíduo seco da planta. O tamanho médio das partículas foi determinado pelo método de Ferret
através da contagem de 500 partículas. Para a determinar o teor de flavonóides totais (TFT), 0,07g do
extrato seco foi dissolvido em 100mL de água destilada em balão volumétrico. Em seguida, uma alíquota
de 4mL desta, foi diluída a 25mL ao qual foi adicionado 2mL de solução aquosa de cloreto de alumínio
(AlCl3) a 2,5% (m/v). As leituras foram realizadas em espectrofotômetro a 410 nm após 15 minutos de
complexação, sendo a solução de compensação a mesma sem adição de AlCl3. Todos os experimentos
foram realizados em triplicata. As características tecnológicas observadas foram: rendimento (45%),
tamanho de partículas (3,93um ± 0,1), perda por dessecação (5,86% ± 0,04), TFT (1,44g%). 
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CÓDIGO: SB1561 
TÍTULO: ANÁLISE MORFOLÓGICA DO TRATO DIGESTÓRIO DE ASTYANAX BIMACULATUS 
DA BACIA DO CEARÁ - MIRIM, RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL. 
ALUNO: LARISSA CHRISTINA GOMES DOS SANTOS (5659359418) 
ORIENTADOR: SATHYABAMA CHELLAPPA (15644812472) 
CO-AUTOR: DAISY NAZARETH FERREIRA DAMASCENO (1250323401) 
CO-AUTOR: SABRINA KARLA SILVA DO NASCIMENTO (5613311463) 
CO-AUTOR: LILIANE DE LIMA GURGEL SOUZA (3095950454) 

Resumo:  
 
        O estudo sobre a ecologia trófica dos peixes só é possível através de investigações associadas entre
conceitos e técnicas ecológicas com zoologia e anatomia dos indivíduos. Estudos individualizados podem
levar à conclusões ecológicas incorretas, devido a multiplicidade de fatores que interferem na dieta. A partir
de uma análise das estruturas que constituem o trato digestório, tais como: boca, cavidade oro - branquial, 
esôfago, estômago e intestino é possível determinar uma classificação de acordo com a alimentação dos
peixes. Portanto, objetivou-se no presente estudo relacionar a morfologia da piaba comum, Astyanax
bimaculatus com seus hábitos alimentares previamente registrados na literatura. Os exemplares foram
coletados na Bacia Ceará - Mirim, RN. Dentre os espécimes analisados 1 era macho e 3 fêmeas. O
comprimento total variou entre 5,9 a 8,5 cm e o peso entre 3,5 a 8,0 g. As características do trato digestivo
indicaram uma boca em posição subterminal superior e dentes dispostos na porção pré-maxilar. O ângulo 
de abertura da boca dos espécimes avaliados variou entre 0,7 a 0,9 cm. O esôfago é curto e fundido ao
estômago. Este por sua vez é pequeno e apresenta forma de U. O intestino é longo, fino e retorcido. O
presente estudo encontra-se em fase inicial,porém, baseado nas características morfológicas dos indivíduos
analisados até o presente momento e nas bibliografias pesquisadas pode-se inferir que A. bimaculatus é 
onívoro com tendência à herbivoria. 
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CÓDIGO: SB1565 
TÍTULO: CRONOTIPO DOS ESTUDANTES DE MEDICINA : UM ESTUDO TRANSVERSAL 
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Resumo:  
 
        INTRODUÇÃO: O estudo propõe-se a avaliar o cronotipo dos alunos do curso de Medicina da UFRN.
Segundo o cronotipo, indivídos são classificados em matutinos, intermediários e vespertinos. Matutinos
preferem acordar cedo e encontram dificuldades em se manter acordados além do seu horário habitual de
dormir,vespertinos dormem tardiamente e intermediários estão entre esses extremos. OBJETIVOS: Avaliar
o cronotipo para propor formas de adaptação, a fim de melhorar a qualidade de sono e o rendimento
acadêmico dos estudantes. METODOLOGIA:O estudo é do tipo inquérito, individuado, observacional,
transversal. Foi aplicado o questionário de Horne e Ostberg (1976), no qual as pontuações vão desde 16
(vespertino extremo) até 86 (matutino extremo) passando por pontuações intermediárias, a alunos do 1º ao 
8º períodos, exceto o 3º,do curso de Medicina da UFRN. RESULTADOS: Dos 225 estudantes, 12 são
vespertinos extremos(16-30), 32 vespertinos moderados (31-41), 133 indiferentes(42-58), 45 matutinos 
moderados(59-69) e 3 matutinos extremos(70-86). A média total foi 49.98(±10.71). CONCLUSÃO: Dentre 
os alunos avaliados, 59.11% são indiferentes enquanto os grupos extremos representam 6.67% do total.
Como uma parte significativa encontra-se fora do grupo indiferente(40.89%),faz-se necessária a realização 
de estudos a fim de avaliar a adaptação dos alunos aos horários das atividades acadêmicas,através de
parâmetros como a qualidade de sono ou rendimento acadêmico. 
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CÓDIGO: SB1566 
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DE NOVAS MOLÉCULAS COM ATIVIDADE DE INIBIDOR 
ENZIMÁTICO DO VENENO DA ARANHA LOXOSCELES LAETA 
ALUNO: VINICIUS FREIRE DA ROCHA (1386356417) 
ORIENTADOR: MATHEUS DE FREITAS FERNANDES PEDROSA (96728647449) 
CO-AUTOR: CARLA MICHELLE DE OLIVEIRA FERNANDES (5657480414) 
CO-AUTOR: DIEGO DANTAS ALMEIDA (6493951402) 

Resumo:  
 
        Loxoscelismo é a condição clínica induzida pelo veneno de aranhas do gênero Loxosceles laeta, a
picada dessa aranha induz uma variedade de efeitos biológicos, incluindo dermonecrose e hemólise
dependente de sistema complemento. O principal indutor desses sintomas é a esfingomielinase D que
promove ativação da ação biológica. Para avaliar a diversidade de composição, estrutura e função
molecular dos transcritos a partir de glândulas de veneno foi adotada a estratégia de “Expressed Sequencing 
Tag” (EST) de clones aleatórios da biblioteca de cDNA, construída a partir das glândulas de veneno de L.
laeta. Foram obtidas 3008 seqüências “ESTs” da biblioteca de cDNA de L. laeta. As 3008 seqüências
resultaram num total de 1357 “clusters”, correspondentes a 326 “contigs” e 1031 singletes. O total de 
transcritos que revelou similaridade significativa com moléculas do GenBank correspondeu a 64,2 % do
total, enquanto moléculas não identificadas corresponderam a 24,6%. As moléculas identificadas foram
divididas em três categorias, Toxinas, Possíveis Toxinas e Proteínas Celulares, por meio da bioinformática
e de métodos biotecnológicos. Os resultados apontaram para a presença de 11 “clusters” (19 clones) de 
moléculas presentes na biblioteca similares a inibidores do Genbank, confirmados por bioinfomática
(Domínios Conservados e Peptídeo Sinal). Estas moléculas poderão ser alvos de estudos que visem a
obtenção de enzimas recombinantes para aplicação farmacológica e/ou biotecnológica. 
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CÓDIGO: SB1568 
TÍTULO: DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA DAS ATIVIDADES COMPORTAMENTAIS DO CAMARÃO 
MARINHO FARFANTEPENAEUS SUBTILIS DE ACORDO COM O SUBSTRATO UTILIZADO NOS 
AQUÁRIOS 
ALUNO: FERNANDA LOURENCO DA SILVA (6589789428) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA ARRUDA DE MIRANDA (9453997404) 

Resumo:  
 
        Litopenaeus vannamei destaca-se na carcinicultura brasileira, mas por ser uma espécie exótica sua
introdução nos cultivos de camarão traz algumas desvantagens. O cultivo de espécies nativas, como
Farfantepenaeus subtilis seria uma alternativa. Nosso objetivo foi determinar a influência do substrato nos
comportamentos de F. subtilis. Foram distribuídos 40 camarões em 8 aquários com sistema fechado de
recirculação de água, aeração constante e filtração contínua. Os animais foram submetidos à fotoperíodo
artificial (12h claro/12h escuro) e 2 substratos: areia ou halimeda. O método de observação foi o focal
instantâneo, em janelas de 15min a cada 2h, registrando-se os comportamentos de inatividade, 
rastejamento, exploração, natação, alimentação, limpeza, enterramento e deslocamento a cada 60s. No
claro, a maioria dos comportamentos foi preponderante na areia. No escuro, apenas deslocamento,
exploração, natação e alimentação foram mais elevados na halimeda. Assim, sugere-se a adoção do 
substrato arenoso para o cultivo de F. subtilis. 
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CÓDIGO: SB1570 
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Resumo:  
 
        Objetivou-se estimar a prevalência de hipertensão arterial sistêmica (HAS) entre os adolescentes
beneficiários do Programa Nacional de Alimentação Escolar, relacionando ao estado nutricional. Trata-se 
de um estudo transversal descritivo realizado com 65 adolescentes de três escolas pertencentes ao Distrito
Sul de Natal/RN. A pressão arterial foi aferida em tensiômetro de coluna de mercúrio por equipe médica e
utilizou-se como base diagnóstica as V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial. O estado nutricional
foi determinado a partir do Índice de Massa Corporal/Idade (WHO, 2006). Os resultados demonstraram que
27,7% dos adolescentes apresentaram elevação da pressão arterial, sendo que 12,3% apresentaram pré-
hipertensão, 13,8%, HAS estágio 1 e 3,1%, HAS estágio 2. Em relação ao estado nutricional, 4,6%
apresentaram baixo IMC/Idade, 13,8% sobrepeso e 15,4% obesidade. Considerando a elevação da pressão
arterial, observou-se que nenhum dos escolares com baixo IMC/Idade teve pressão arterial elevada. No
entanto, 20,9% dos eutróficos, 66,7% com sobrepeso e 30% com obesidade apresentaram elevação da
pressão arterial. Conclui-se que a prevalência de risco de hipertensão arterial, de sobrepeso e de obesidade
foram elevadas, tornando-se uma preocupação de Saúde Pública por constituem nos principais fatores de 
risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis na vida adulta. Apoio CNPq (478287-
2006-2); UFRN-PROPESQ; Secretaria Municipal de Educação, Natal-RN. 

Palavras chave: Hipertensão Arterial, Estado Nutricional, Adolescentes 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1571 
TÍTULO: ESTUDO DOS FATORES DE RISCO E ASPECTOS CLÍNICOS DAS ONICOMICOSES 
ALUNO: TATIANE DELFINO FREIRE (4864368457) 
ORIENTADOR: EVELINE PIPOLO MILAN (70337950415) 

Resumo:  
 
        Onicomicose é uma infecção fúngica ungueal causada por dermatófitos, leveduras e fungos
filamentosos. Idade, sexo, hábito de andar descalço e utilização de calçados abertos constituem fatores de
risco para aquisição de onicomicose. Este trabalho tem o objetivo de analisar a incidência, fatores de risco,
agentes isolados e aspectos clínicos das onicomicoses. Foram analisados pacientes com suspeita de
onicomicose encaminhados ao laboratório de micologia do Hospital Giselda Trigueiro. Nesses pacientes
foram realizadas coletas para obtenção do material biológico, após a coleta foi realizado o exame direto e o
semeio do material biológico em tubos de ensaio. Entre janeiro de 2007 a junho de 2008 foram avaliados
173 pacientes com suspeita de onicomicose. Desses 173 pacientes obtivemos 91 (41,7%) amostras
positivas, sendo 55 (60,4%) nas unhas das mãos e 36 (39,6%) nas unhas dos pés. Os agentes etiológicos
isolados das unhas das mãos foram: Candida não-albicans 32 (58,3%); Candida albicans 19 (34,5%); 
Trichosporon spp 3 (5,4%) e T. rubrum 1(1,8%); já os agentes etiológicos encontrados nas amostras de
unhas dos pés foram: Candida não-albicans 24 (66,9%); Candida albicans 3 (8,3%); T. tonsurans 2 (5,5%);
T. rubrum 2 (5,5%); Trichosporon spp 2 (5,5%) e Fusarium 3 (8,3%). A importância de se chegar ao agente
causal em cada paciente é garantir tratamento adequado, já que as drogas antifúngicas têm diferentes
espectros de ação. 

Palavras chave: onicomicose,dermatófitos, levedura. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1574 
TÍTULO: SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL COM CRIANÇAS CARENTES: PERCEBENDO O MEIO 
AMBIENTE BRINCANDO 
ALUNO: BRUNNO FREIRE DANTAS DE OLIVEIRA (5859105452) 
ORIENTADOR: ROSANGELA GONDIM D OLIVEIRA ARAUJO (10629343420) 
CO-AUTOR: UIRANDE OLIVEIRA COSTA (5255711403) 
CO-AUTOR: JOSE EURICO DE CARVALHO (82886075434) 
CO-AUTOR: MONALISA RODRIGUES O DA SILVA (0) 

Resumo:  
 
        Os recursos naturais, indispensáveis à vida, estão se tornando cada vez mais escassos e valiosos, pois
vêm sendo usufruídos a cada dia com maior intensidade. Com o intuito de minorar esta problemática,
propomos trabalhar educação informal com crianças. Realizamos o trabalho no Orfanato Lar Feliz, que fica
no bairro de Cidade Satélite, Natal-RN. Desenvolvemos atividades com aprox. 25 crianças carentes, entre 4
e 11 anos de idade. Na primeira visita ao Orfanato (diagnóstico) constatamos que as crianças possuíam
apenas uma noção básica sobre o meio ambiente, sem relacionar os elementos naturais aos problemas
ambientais, nem sua devida importância. Comprovamos isto pedindo para desenharem o que lhes
representava a natureza. Baseamos as intervenções em três temas principais (Água, Lixo e Arborização)
escolhidos de acordo com os aspectos ambientais levantados (gastos e impactos). Após o diagnóstico e
identificação dos aspectos, começamos as atividades. Começamos com a sensibilização dos
administradores. Continuamos a sensibilização com as crianças através de teatro de fantoches, dinâmicas e
atividades lúdicas. Observamos a mudança do agir e pensar das crianças em resposta às atividades
trabalhadas. A partir dos novos desenhos (relacionando problemáticas e importância do meio ambiente) e
retorno das crianças aos nossos questionamentos, acreditamos que os resultados foram satisfatórios em
relação à sensibilização ambiental nas temáticas trabalhadas. 

Palavras chave: Educação ambiental, sensibilização, crianças carentes, fantoches 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1582 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DO SONO, COGNITIVAS E FUNCIONAIS NO 
ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ATRAVÉS DA CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE 
FUNCIONALIDADE, INCAPACIDADE E SAÚDE (CIF) 
ALUNO: CAROLINE ASSUNCAO RODRIGUES (5804489402) 
ORIENTADOR: TANIA FERNANDES CAMPOS (60336641400) 
CO-AUTOR: DEBORA CARVALHO DE OLIVEIRA (1253127417) 

Resumo:  
 
        O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma disfunção neurológica de origem vascular que contribui
para incidência de deficiências físicas e incapacidades. O presente trabalho avaliou as alterações do sono,
cognitivas e funcionais desses pacientes através de instrumentos de avaliação padronizados, e correlacionou
com a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). Participaram 12
pacientes, com idade média de 55,4 (± 6,2) anos, lesão cerebral unilateral e tempo de lesão de 7 a 36 meses. 
Os pacientes foram avaliados com o Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (IQSP), Mini-Exame do 
Estado Mental (MEEM) e Índice de Barthel (IB). Foi realizada análise descritiva para verificar a freqüência
de alterações do sono e cognitivas; a média e desvio padrão do nível de independência funcional; a
freqüência de concordância entre 2 avaliadores ao relacionar cada questão dos instrumentos com as
categorias da CIF. Dos pacientes avaliados, 67% apresentaram qualidade do sono ruim e 67%, déficit
cognitivo. A média do IB foi de 74,6 (± 17,2) indicando independência funcional moderada. Foram
registradas 46 categorias da CIF, e a concordância inter-avaliador variou de 43,7 a 66,5 entre os 
instrumentos analisados. Os resultados apontaram as alterações do sono, cognitivas e funcionais que foram
adequadamente identificadas pelo IQSP, MEEM, IB e correlacionadas com a CIF, contribuindo para a
formulação do diagnóstico fisioterapêutico baseado na funcionalidade do paciente. 

Palavras chave: Acidente Vascular Cerebral; Transtornos do Sono; Cognição; Função 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1584 
TÍTULO: AVALIAÇÃO IN VITRO DO EFEITO DO BENZONIDAZOL NA MARCAÇÃO DE 
ELEMENTOS SANGUÍNEOS COM PERTECNETATO DE SÓDIO (NA99MTCO4). 
ALUNO: RAPHAELLA CAVALCANTE ALVES (4838826400) 
ORIENTADOR: CECILIA MARIA DE CARVALHO XAVIER HOLANDA (20017065453) 
CO-AUTOR: MAURICIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR (5986131452) 

Resumo:  
 
        A radiomarcação dos glóbulos vermelhos (C) com pertecnetato de sódio (Na99mTcO4) é empregada
na clínica de medicina nuclear para uma variedade de procedimentos diagnósticos. Algumas drogas podem
alterar esta marcação. Neste trabalho, a influência do Rochagan® na marcação de componentes sanguíneos 
foi relatado. Sangue heparinizado total foi retirado de três homens hígidos. Amostras de 500 microL de
sangue foram misturadas e incubadas com 100 microL de diferentes concentrações (6,25%; 12,5%; 25,0%;
50,0 % e 100,0%) de solução de Rochagan®. Cloreto estonoso (500 microL; 1.2 microg/mL) e 
Na99mTcO4 (100 microL; 3.7MBq/mL) foram adicionados. Após centrifugação, plasma (P) e (C) foram
isolados, estas amostras foram precipitadas com TCA de 5% (1,0 mL) e as frações insolúveis (IF) e solúvel
(SF) foram separadas. O controle foi preparado com amostras 100 microL NaCl à 0,9%. As percentagens
de atividade total injetada (%ATI) em C, IF-P e IF-C foram calculadas (p <0,05). A ATI% em C, em IF-C e 
em IF-P diminuiram em todas as concentrações de Rochagan® em relação ao controle, como pode ser 
observado na fração C: 90.15±0.14 (controle) para 70.80±4.21; 64.36±0.33; 57.30±1.56; 50.28±2.71; 
42.41±2.24. Este efeito foi provavelmente devido a produtos presentes nesta droga e que podem formar
complexos com íons (Sn+2 e 99mTcO-4) ou possuem um efeito direto ou indireto sobre a concentração
intracelular do íon estanoso. 

Palavras chave: Radiomarcação; Tecnécio 99m; Pertecnetato de sódio; Rochagan 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1585 
TÍTULO: MORFODIAGNOSE DE AMOSTRAS DE ALECRIM (ROSMARINUS OFFICINALIS), 
ALFAVACA (OCIMUM GRATISSIMUM), BOLDO (PEUMUS BOLDUS) E ERVA-CIDREIRA 
(LIPPIA ALBA) UTILIZADAS COMO MEDICAMENTO NA CIDADE DE NATAL 
ALUNO: JULIANA FELIX DA SILVA (7134421406) 
ORIENTADOR: MATHEUS DE FREITAS FERNANDES PEDROSA (96728647449) 
CO-AUTOR: MARCELO GOMES DA SILVA (91413184472) 
CO-AUTOR: IZABEL MARIA TOMAZ (7445126465) 
CO-AUTOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468) 

Resumo:  
 
        A maioria da população mais carente depende basicamente de plantas como cuidados primários de
saúde, o que pode gerar sérios riscos, uma vez que a literatura indica que muitas delas podem apresentar
toxicidade ou identificação complicada. Sendo assim, o objetivo do estudo é demonstrar à população a
correta identificação de espécies vegetais utilizando, para isso, um levantamento bibliográfico acerca de
dados sobre uso correto de espécies vegetais, além da análise botânica (morfodiagnose macro e
microscópica) de amostras de plantas adquiridas do bairro de Brasília Teimosa (Natal-RN), para verificar a 
identidade de Ocimum gratissimum, Rosmarinus officinalis, Lippia Alba e Peumus Boldus, conhecidas por
alfavaca, alecrim, erva-cidreira e boldo, respectivamente. A análise macroscópica foi realizada com auxílio
do Herbário do Centro de Biociências da UFRN (Departamento de Biociências) a olho nu e com uso de
lupa. A análise microscópica foi realizada utilizando-se as amostras na forma de pó, cujas estruturas foram 
observadas, fotografadas e medidas. Comprovou-se, então, a identidade das plantas estudadas. Para o
retorno das informações à população foram realizadas palestras educativas em saúde e distribuição de
material impresso, que visou ensinar e discutir as principais dúvidas da comunidade quanto à utilização
correta das espécies vegetais, principalmente na forma de chás para os diversos tratamentos. 

Palavras chave: Educação em Fitoterapia, Morfodiagnose, plantas medicinais 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1588 
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DE UMA PROTEÍNA HIPOTÉTICA CONSERVADA EM 
PROTEÔMICA DIFERENCIAL DE CHROMOBACTERIUM VIOLACEUM APÓS TRATAMENTO 
COM PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. 
ALUNO: DANIEL CHAVES DE LIMA (6756927418) 
ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468) 
CO-AUTOR: FABIO TEIXEIRA DUARTE (3063680486) 
CO-AUTOR: ADRIANA FERREIRA UCHOA (58024867320) 
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (297997750) 

Resumo:  
 
        A Chromobacterium violaceum produz a violaceína, que possui atividade antimicrobiológica,
antifúngica, antitumoral e antioxidante. A análise de seu genoma mostrou que aproximadamente 40% de
ORFs são hipotéticas conservadas ou hipotéticas, indicando um patrimônio genético desconhecido. O
objetivo deste trabalho é identificar novos genes de reparo de DNA através da utilização da proteômica.
Para tanto, C. violaceum foi cultivada na ausência e presença de H2O2 e suas proteínas foram extraídas,
quantificadas pelo método de Bradford e visualizadas em gel uni e bi-dimensional a 12% SDS-PAGE. O 
resultado do gel 1-D mostrou que a partir da concentração de 2mM de H2O2 houve alterações no padrão
protéico. No gel 2-D, foram identificados 16 “spots” diferencialmente expressos. Estes “spots” tiveram seus 
peptídeos extraídos e submetidos à espectrometria de massas em Maldi TOF-TOF, em que foi identificada 
uma ORF contendo 147 aa. A análise “in sílico” através do BLASTp mostrou maior similaridade à uma
proteína hipotética de Pseudomonas entomophila com e-value de 7e-08 e score de 58,9. Quando submetida 
a predição de domínios funcionais observou-se homologia ao domínio da superfamília DUF 1842, a qual
foi catalogada recentemente como domínios que se apresentam em porção N-terminal de proteínas. Sua 
função ainda não foi descrita sugerindo, assim, que representa uma ORF de uma proteína hipotética
conservada. Esta seqüência será clonada para a realização de ensaios visando verificar sua função 

Palavras chave: Chromobacterium violaceum, proteômica, reparo de DNA, mutagênese. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1589 
TÍTULO: PROTEÔMICA DIFERENCIAL: EFEITO DA SINVASTATINA NA ESTABILIDADE 
GÊNICA DE OSTEOBLASTOS HUMANOS. 
ALUNO: HUDSON LENORMANDO DE OLIVEIRA BEZERRA (5088308426) 
ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468) 
CO-AUTOR: VIVIANE KATIELLY SILVA MEDEIROS (1056745401) 

Resumo:  
 
        Fármacos da classe das estatinas, drogas derivadas da lovastatina como a quimicamente modificada
sinvastatina, são largamente usados no combate à hiperlipidemia e arteriosclerose e no retardo de
crescimento de tumores cancerígenos. Recentes estudos vêm mostrando que a sinvastatina pode ser usada
como um fator de crescimento ósseo nos vertebrados através da diferenciação de células-tronco em 
osteoblastos. O trabalho teve como objetivo verificar se há expressão diferencial de osteoblastos humanos
quando estes são submetidos ao tratamento com a sinvastatina nas concentrações de 10-8M, 10-7 M e 10-6 
M, sendo o meio trocado a cada três dias num período total de 9 dias. Após este período, foi feita a extração
das proteínas totais, quantificação por Bradford e uma análise de um gel unidimensional em SDS-PAGE, 
comparando as proteínas expressas da linhagem hOST, na ausência ou presença de sinvastatina após 3, 6 e
9 dias. Os resultados evidenciaram um grande número de bandas protéicas em todas as amostras não se
observando nenhuma expressão diferencial em gel uni-dimensional. O próximo passo será a realização do 
gel bi-dimensional a fim de verificar se a sinvastatina induz alguma expressão diferencial em linhagem
osteoblástica humana. 

Palavras chave: proteômica; sinvastatina; osteoblastos. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1598 
TÍTULO: ANALISE DO RITMO CIRCADIANO DE ATIVIDADE MOTORA DE CALLITHRIX 
JACCHUS EM T21 
ALUNO: JULIANO JOSE DA SILVA (6840253457) 
ORIENTADOR: JOHN FONTENELE ARAUJO (22800662387) 
CO-AUTOR: RAYANNA CATARINA REGO DA COSTA (1186229438) 
CO-AUTOR: LAIS IZABEL MAIA MELO (7244995474) 
CO-AUTOR: ANDRE LUIZ BARBOSA MENDES (1883239451) 

Resumo:  
 
        O modelo de dissociação da atividade motora por meio da redução do ciclo claro escuro já se encontra
bem estabelecido em ratos, sendo uma proposta para resultar em dessincronização interna por meio da
redução do acoplamento da região dorsomedial e ventrolateral do núcleo Supraquiasmático, a fim de ser útil
para o estudo de suas conseqüências. O objetivo do nosso trabalho foi avaliar o ritmo circadiano de
atividade motora sobre o ciclo claro escuro simétrico de vinte e uma horas. Foram observadas seis fêmeas
de Callithrix jacchus, provenientes do Núcleo de Primatologia da UFRN (Registro no IBAMA n°
1/24/92/0039-0.). Foram alocadas individualmente em gaiolas de malha de ferro medindo 87 x 73 x 59, 
equipadas com uma caixa-ninho e dois poleiros. Os animais foram mantidos sobre um ciclo claro escuro 
simétrico de 24 horas por 14 dias e em seguida submetidos a T21 durante 58 dias, em uma sala com
umidade e temperatura controladas apresentando um horário de alimentação variável para impedir a
sincronização por meio dos horários de disponibilidade de alimentos. Foram observados dois ritmos
circadianos de atividade motora um com período de 1260 minutos e outro, como média de todos os
animais, de 1422(±11,8) minutos. Os dados coletados apontam para a existência da divisão da atividade 
motora em Callithrix jacchus sobre um ciclo claro escuro simétrico de 21 horas, concluímos que tal sujeito
experimental pode ser utilizado no modelo de dissociação em T21. 

Palavras chave: Ritmo circadiano; Callithrix jacchus; Dissociação; Cronobiologia 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1599 
TÍTULO: AVALIAÇÃO ELETROFORÉTICA DE HEMOGLOBINAS ANORMAIS EM CRIANÇAS 
PROVENIENTES DA TRIAGEM NEONATAL 
ALUNO: GLAUCIA LAURYANE SILVA DANTAS (5369598460) 
ORIENTADOR: TEREZA MARIA DANTAS DE MEDEIROS (15591360491) 
CO-AUTOR: SUERDA FERNANDES DA CUNHA (56726309449) 
CO-AUTOR: CÉLIA MARIA DE ARAÚJO SOUZA (50333119487) 
CO-AUTOR: ÉDVIS SANTOS SOARES SERAFIM (20211740420) 

Resumo:  
 
        As hemoglobinas anormais são caracterizadas pela substituição de um aminoácido por outro em uma
das cadeias polipeptídicas sendo as hemoglobinas S e C as variantes mais freqüentes. O objetivo desse
estudo foi confirmar a presença de hemoglobinas anormais em crianças provenientes da triagem neonatal e
identificar portadores entre os familiares das mesmas. Foram analisadas 56 amostras de sangue de crianças
com idade acima de 6 meses, detectadas como portadoras de hemoglobinas anormais através do Programa
de Triagem Neonatal no estado do Rio Grande do Norte. Foram também analisadas 144 amostras de sangue
dos pais e familiares das respectivas crianças. Todas as amostras foram submetidas à eletroforese de
hemoglobina em pH 8.5 após o preparo do hemolisado com saponina a 1%. Para a comprovação da
hemoglobina S foi realizado o teste de solubilidade, enquanto que para confirmar a presença de
hemoglobina C foi realizada a eletroforese em gel de ágar pH 6.0. Do total de crianças analisadas 45 tinham
traço falciforme (Hb AS) e 11 eram heterozigotas para hemoglobina C (Hb AC). Entre os 144 familiares
avaliados, 57 (39,6 %) apresentaram traço falciforme e 10 (6,9 %) eram portadores do traço AC. Os
resultados obtidos mostram uma elevada prevalência de hemoglobinas anormais entre os familiares. Assim
como a triagem neonatal para hemoglobinopatias, o estudo familiar se constitui numa ferramenta
fundamental para a orientação genética a respeito da doença falciforme. Apoio financeiro:CNPq 

Palavras chave: hemoglobinas anormais ; eletroforese; triagem neonatal 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1601 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA NEUROTRANSMISSÃO CANABINÓIDE NA 
MEMÓRIA AVERSIVA E NO MEDO INATO DE RATOS 
ALUNO: HERMANY MUNGUBA VIEIRA (7434865440) 
ORIENTADOR: REGINA HELENA DA SILVA (18747270829) 
CO-AUTOR: THIEZA GRAZIELLA ARAUJO DA SILVA GOES DE MELO (1379199484) 
CO-AUTOR: MARLA TACIANA DE MORAIS BARBOSA (5797767430) 

Resumo:  
 
        Receptores canabinóides CB1 são abundantemente expressos no cérebro, com uma densidade especial
na amígdala basolateral, estrutura envolvida na consolidação de memórias emocionais. Neste trabalho, foi
investigado o papel das vias canabinóides no processamento da memória aversiva. Para isso, foi realizada a
infusão bilateral intra-amígdala em ratos Wistar, divididos em três grupos: (1) recebeu o veículo DMSO
8%; (2) recebeu o antagonista CB1 AM251 (10 ng/sítio); (3) recebeu o agonista CB1 anandamida (1
ng/sítio). Foi utilizado o labirinto em cruz elevado modificado, que possui dois braços abertos e dois
fechados, um destes apresentando o estímulo aversivo. No treino, por 10 minutos, todas as vezes que o
animal entra no braço aversivo o estímulo é dado até que o animal deixe o braço. Durante o teste, o
estímulo já não é mais aplicado. Em nossos resultados, os três grupos aprenderam a tarefa, evidenciado pela
diminuição do tempo no braço aversivo no treino. Foi vista uma diferença no nível de ansiedade dos
grupos: um efeito ansiolítico no anandamida e um ansiogênico no AM251. No teste, enquanto o grupo
tratado com AM251 evocou melhor que o grupo controle, retardando a extinção da memória, o grupo
tratado com anandamida apresentou prejuízos na evocação, levando a uma extinção facilitada. Juntos esses
resultados sugerem que as vias endocanabinóides não atuem sobre a aquisição, ao passo que exercem uma
modulação sobre a consolidação, evocação, bem como extinção da memória aversiva. 

Palavras chave: amígdala, memória, endocanabinóide, emoção, ratos 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1610 
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE TALASSEMIA ALFA EM INDIVÍDUOS COM MICROCITOSE E 
HIPOCROMIA 
ALUNO: MARIA DAS VITORIAS BARBOSA (6564540400) 
ORIENTADOR: TEREZA MARIA DANTAS DE MEDEIROS (15591360491) 
CO-AUTOR: CHRISTIANE MEDEIROS BEZERRA (4631431407) 
CO-AUTOR: MARIA DE FÁTIMA SONATI (7530038800) 
CO-AUTOR: ROSELY DE VASCONCELLOS MEISSNER (41434560015) 

Resumo:  
 
        A talassemia alfa resulta de alterações nos genes alfa, ocasionando uma síntese deficiente de cadeias
globínicas alfa. O principal mecanismo molecular é a deleção de um ou ambos os genes alfa do
cromossomo 16, sendo a deleção -alfa3.7 a mais freqüente. Como conseqüência pode surgir microcitose e
hipocromia, levando a redução do volume corpuscular médio (VCM) e da hemoglobina corpuscular média
(HCM) nos eritrócitos. O objetivo deste estudo foi determinar a prevalência de talassemia alfa (deleção –
alfa3.7) em indivíduos que apresentam microcitose e/ou hipocromia. Foram analisadas amostras de sangue
de 137 pacientes atendidos no Ambulatório de Hematologia do Hemocentro Dalton Barbosa Cunha que
apresentavam microcitose (VCM igual ou inferior a 82 fL) e/ou hipocromia (HCM igual ou inferior a 27
pg). Em todas as amostras foram realizados o eritrograma, eletroforese de hemoglobina em pH 8.5 e
dosagem das hemoglobinas A2 e Fetal. O DNA foi extraído de sangue periférico mediante a utilização de
Kit comercial e, posteriormente, realizou-se PCR específica para investigação da deleção -alfa3.7. Dos 137 
pacientes, 40 (29,2%) apresentaram talassemia alfa, sendo 36 (26,3%) heterozigotos e 4 (2,9%)
homozigotos, respectivamente, traço talassêmico alfa+ heterozigoto e traço talassêmico alfa+ homozigoto.
Os resultados mostram que a talassemia alfa é uma importante causa de microcitose e hipocromia e a sua
investigação é fundamental para um diagnóstico preciso. Suporte financeiro: CNPq 
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CÓDIGO: SB1611 
TÍTULO: ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO E AVALIAÇÃO DA CONCORDÂNCIA DIAGNÓSTICA 
ENTRE O CLÍNICO E O HISTOPATOLÓGICO DE LESÕES OROFACIAIS. 
ALUNO: CLARISSA FAVERO DEMEDA (6498023490) 
ORIENTADOR: LEAO PEREIRA PINTO (1608789420) 
CO-AUTOR: ANA CLARA AZEVEDO DE OLIVEIRA (6161141418) 
CO-AUTOR: DEBORAH PITTA PARAISO IGLESIAS (3789272485) 

Resumo:  
 
        O diagnóstico pode ser definido como a arte de reconhecer ou identificar as doenças através de seus
sinais e sintomas, constituindo-se no primeiro passo para o restabelecimento da saúde de um indivíduo. É
de suma importância, pois permite a produção de um tratamento e prognóstico adequados. Em análise de
20.575 lesões da cavidade oral biopsiadas, Bhaskar (1968) constatou que 3% das lesões eram patologias
que comprometiam a vida do paciente, reafirmando a importância do cirurgião-dentista no diagnóstico 
correto das lesões de tecidos moles e duros. O presente trabalho propõe-se a realizar um estudo 
epidemiológico das lesões orofaciais diagnosticadas no Laboratório de Patologia Oral da UFRN,
abrangendo o período de 1973 a 2008, com o intuito de contribuir para uma melhor compreensão clínico-
patológica das lesões que acomentem a cavidade bucal; bem como avaliar o nível de concordância
diagnóstica e o percentual de acerto entre as hipóteses clínicas e os seus respectivos laudos histopatológicos
emitidos pelo referido laboratório. 
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CÓDIGO: SB1612 
TÍTULO: ANÁLISE IN SILICO DE CDNA ENVOLVIDO NA FLORAÇÃO EM CANA-DE-AÇÚCAR 
SOUZA, V. D. S.; SILVA, F; SCORTECCI, K.C. LBMG, DEPTO DE BIOLOGIA CELULAR E 
GENÉTICA, UFRN. VDSSOUZA@HOTMAIL.COM;KACSCORT@YAHOO.COM 
ALUNO: VALESKA DALIANE SOUTO DE SOUZA (1360616489) 
ORIENTADOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825) 

Resumo:  
 
        A transição do meristema apical no processo de floração é um fator crítico no ciclo de
desenvolvimento da planta. Tal processo tem sido bem estudado em Arabidopsis, mas em cana-de-açúcar 
não é muito conhecido. No nordeste brasileiro, a transição para a floração na cana-de-açúcar tem um efeito 
dramático promovendo redução de até 60% na produção de açúcar ou etanol. O objetivo desse trabalho foi
de prospectar e analisar cDNAs de cana-de-açúcar que possam estar associados à floração utilizando
ferramentas de bioinformática. Para isso, foram construídas bibliotecas subtrativas utilizando RNA total de
meristemas apicais induzidos e não induzidos de variedades com floração precoce e tardia. Estas bibliotecas
foram construídas utilizando o kit BD Clontech PCRselect cDNA subtraction, o material obtido foi clonado
no vetor pGEMT-easy (Promega) e introduzido em células competentes de DH10B (E. Coli). Os clones
obtidos foram seqüênciados. Uma análise in silico foi realizada e um dos cDNAs apresentou homologia
com o gene da calmodulina. Ela interage com algumas proteínas kinases dentre as quais existem
reguladoras negativas da floração. Em seguida foram identificados os domínios funcionais característicos
em todas as seqüências analisadas. Além disso, foi analisada a relação filogenética destas seqüências. Os
resultados sugerem que o clone obtido na biblioteca subtrativa pode estar envolvido no processo de floração
da cana-de-açúcar, sendo importante agora analisar funcionalmente. 

Palavras chave: floração, cana-de-açúcar, análise in silico 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1613 
TÍTULO: PERFIL CLÍNICO-LABORATORIAL DOS PACIENTES COM ARTRITE REUMATÓIDE 
ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE REUMATOLOGIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
ONOFRE LOPES - UFRN. 
ALUNO: JOAO PHILLIPE MELO DE OLIVEIRA LIMA (6161981408) 
ORIENTADOR: ELAINE LIRA MEDEIROS BEZERRA (50339060468) 
CO-AUTOR: CARLOS BRUNO FERNANDES LIMA (1211155420) 
CO-AUTOR: DIEGO FERREIRA BENEVOLO XAVIER (5889406400) 
CO-AUTOR: RAILSON ANDRIELLE SILVA BRANDAO (1258226421) 

Resumo:  
 
        O trabalho objetiva identificar e avaliar o perfil clínico-laboratorial, através de análise retrospectiva, 
dos pacientes com Artrite Reumatóide(AR) atendidos no ambulatório de Reumatologia do Hospital
Universitário Onofre Lopes – HUOL. Foram avaliados 92 prontuários de pacientes com diagnóstico de
Artrite Reumatóide. Tais registros foram transcritos em protocolos padronizados, coletando-se a idade, o 
sexo, os critérios diagnósticos do American College of Rheumatology (ACR), manifestações extra-
articulares, e drogas utilizadas. Dos 92 pacientes, 91,3% pertenciam ao sexo feminino, apresentavam uma
idade média de início da doença de 40 anos e 10 meses. As manifestações extra-articulares ocorreram em 
10,1% dos pacientes e o Fator Reumatóide foi positivo em 54,5% dos casos. Após a última consulta
ambulatorial 85,9% dos pacientes estavam fazendo uso de alguma DMARD. Esse estudo proporcionou uma
melhor caracterização dos pacientes portadores de AR residentes no estado do RN (Rio Grande do Norte),
além da elaboração de um banco de dados que poderá ser útil em análises futuras. 
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CÓDIGO: SB1614 
TÍTULO: AEDES AEGYPTI: MONITORAMENTO E DISTRIBUIÇÃO SAZONAL NO CAMPUS 
UNIVERSITÁRIO (UFRN), NATAL. 
ALUNO: VANESSA DA ESCÓSSIA PEGADO SILVA (1123396469) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA FREIRE DE MELO XIMENES (20007256434) 

Resumo:  
 
        No ano em curso, o Rio Grande do Norte vem atravessando um importante momento no que concerne
ao número de casos e óbitos por Dengue. A SESAP notificou 34.779 casos de dengue, sendo 1.145
suspeitos de Febre Hemorrágica da Dengue com 63 óbitos com suspeita de Dengue. No Estado, 68
municípios apresentam quadro de epidemia com incidência elevada. A região metropolitana de Natal
concentra 16.824 casos notificados, dos quais 736 de dengue hemorrágica. Com o objetivo de acompanhar
a distribuição do vetor no campus universitário, evitar a eclosão de larvas, a emergência de novos
mosquitos e propor medidas para diminuição dos índices de infestação na UFRN foram utilizadas
armadilhas ovitrampas nos anos de 2004 a 2007. Foram coletados 29.338 ovos, com maior número de ovos
em 2006. Entre julho e outubro de 2006 houve um aumento no número de ovos coletados. Em 2007, dois
picos ocorreram, um em março e outro agosto. Correlações com variáveis climáticas locais estão sendo
analisadas. Os resultados obtidos reforçam a importância da vigilância entomológica dos transmissores da
Dengue e Febre Amarela associada a medidas educativas em relação ao controle da infestação pelo
mosquito, particularmente no campus universitário. 
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CÓDIGO: SB1615 
TÍTULO: EPIDEMIOLOGIA DAS INTERNAÇÕES OCORRIDAS EM 2005 NO HOSPITAL JOÃO 
MACHADO - HJM. 
ALUNO: RODRIGO TIBURCIO BRUNO FROTA (96414278300) 
ORIENTADOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAUJO FERREIRA (83806059420) 
CO-AUTOR: CARLO VICTOR AZEVEDO VARELA (4620865427) 
CO-AUTOR: ANGELO JOSE PIMENTEL DE AZEVEDO (5310782486) 
CO-AUTOR: RODRIGO DE LIMA BANDEIRA (5209972470) 

Resumo:  
 
        O objetivo deste trabalho é analisar o perfil das ocorrências psiquiátricas no Hospital João Machado
em Natal-RN. Mais especificamente, investigou-se: idade, cidade onde residiam, o tempo de internação e o
diagnóstico pelo qual foi internado. Para a realização deste trabalho foi usado o banco de dados de 2005 do
Hospital João Machado, considerado de referência para tratamento dos transtornos psíquicos. Foram
investigados 1780 pacientes destes 1767 estavam dentro dos critérios de inclusão. A análise dos dados
revelou que esses pacientes possuem uma média de idade de 37,8 + 12,08 anos, a sua maioria são de
homens com um percentual de 68,47%. Residem, principalmente, em Natal (58,63%), Parnamirim (5,03%)
e São Gonçalo do Amarante (2,94%), passam em média 26,9 + 30,15 dias internados, sendo,
principalmente, por esquizofrenias (31,06%), complicações decorrentes do uso de álcool (26,65%) e
transtornos afetivo bipolar – episódio maníaco (9,67%). O trabalho conclui que os pacientes internados no
ano de 2005 são jovens, principalmente do sexo masculino, residindo em sua maioria na cidade de Natal,
passando, aproximadamente, um mês internado e tendo nas esquizofrenias a principal causa de internação. 
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CÓDIGO: SB1616 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO EXTRATO DE ARTEMISIA VULGARIS NA SUSCEPTIBILIDADE DA 
CEPA Y DE TRYPANOSOMA CRUZI E NOS PARÂMETROS LABORATORIAIS DE 
CAMUNDONGOS CHAGÁSICOS 
ALUNO: NATALIA ALVES LIMA (1037494385) 
ORIENTADOR: CECILIA MARIA DE CARVALHO XAVIER HOLANDA (20017065453) 
CO-AUTOR: DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA (5254068400) 

Resumo:  
 
        A Tripanossomíase Americana, também conhecida como doença de Chagas (DC) apresenta
prevalência importante nas Américas, estimando-se que atualmente 13 milhões de pessoas estejam
infectadas cronicamente pelo Trypanosoma cruzi, com uma incidência anual de 200.000 casos (WHO,
2003) e cerca de 45 mil mortes anuais (Kirchhoff, 2006). Há muitos anos os fármacos disponíveis para o
tratamento da DC restringem-se ao nifurtimox e benznidazol, que apresentam eficácia restrita e efeitos
colaterais importantes. Assim, torna-se importante a busca por novas drogas que venham a constituir uma
alternativa no tratamento da DC humana. Existem estudos que apontam para uma atividade antiparasitária
da Artemisia vulgaris. Entretanto, são quase inexistentes dados sobre a ação do extrato de Artemisia
vulgaris na infecção por T. cruzi. O presente estudo buscou verificar a influência do extrato hidroalcoólico
da Artemisia vulgaris na parasitemia, parâmetros bioquímicos e hematológicos de camundongos da
linhagem Swiss infectados com a cepa Y de Trypanosoma cruzi. Com relação a parasitemia, observou-se 
diferença significativa nos tempos 4h e 6h, ocorrendo aumento da carga parasitária. Glicose, enzimas
Transaminases, hematócrito e hemoglobina também mostraram-se substancialmente alterados. Esse 
composto demonstrou-se então ineficaz no controle da parasitemia. Conclusões definitivas não podem ser
estabelecidas com relação aos parâmetros bioquímicos, uma vez que requerem a realização de mais estudos.
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CÓDIGO: SB1617 
TÍTULO: SENTIDOS IMAGÉTICOS DO ESPAÇO E DO TEMPO NA DANÇA CONTEMPORÂNEA 
BRASILEIRA 
ALUNO: ANA APARECIDA TAVARES DA SILVEIRA (80672841487) 
ORIENTADOR: LARISSA KELLY DE OLIVEIRA MARQUES TIBURCIO (59778172404) 

Resumo:  
 
        Percebendo as diversas contribuições que a Dança Contemporânea traz para o cenário artístico, em
especial para o mundo da dança, buscamos apresentar uma reflexão em torno das aproximações entre o
modo de vivenciar as relações espaços-temporais nas produções coreográficas dos seis grupos de dança
contemporânea brasileira observados e discutidos em etapa anterior através da análise das imagens de
vídeos e o modo como essas produções vem se delineando na dança realizada na escola no contexto da
Educação Física; a partir das contribuições do estudo da coreologia proposto por Laban. A dança no
contexto da Educação Física deve ser repensada para além de um modelo linear e hermético de educar tão
presente nas escolas atualmente. A exploração do espaço e do tempo de maneiras mais flexíveis é algo
possível de ser concretizado nas aulas de dança nas escolas, o que foi observado nas coreografias
analisadas. Percebe-se que a dança, em especial, o uso do espaço e do tempo utilizado na dança
contemporânea, abre novos horizontes para a compreensão de um viver que não nega o sentido paradoxal
da realidade, pois não se prende a linearidade de movimentos, nem a dicotomias tão utilizadas em técnicas
anteriores, ao explorar uma multiplicidade de possibilidades espaços-temporais na conformação das 
criações com as quais pudemos nos aproximar. 
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CÓDIGO: SB1618 
TÍTULO: ANÁLISE DA GENOTOXIDADE ASSOCIADA A QUEIMA DA CASTANHA DE CAJU 
UTILIZANDO O BIOENSAIO DE MICRONÚCLEO EM TÉTRADES DE TRADESCANTIA 
PALLIDA. 
ALUNO: MARCOS FELIPE DE OLIVEIRA GALVAO (5860397402) 
ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468) 
CO-AUTOR: THIAGO DE MELO CABRAL (3712886497) 
CO-AUTOR: PAULO HILÁRIO NASCIMENTO SALDIVA (646826840) 

Resumo:  
 
        Apesar da importância do beneficiamento da castanha de caju para o Rio Grande do Norte, a produção
é realizada de forma artesanal. Para coletar a amêndoa da castanha é necessário assá-la. A fumaça gerada 
possui altas concentrações de material particulado, sendo inalada por grupos familiares por um período que
excede 8 horas diárias. Com o objetivo de avaliar a genotoxidade associada a queima da castanha de caju
foi utilizado o ensaio de micronúcleo em Tradescantia pallida. As mudas foram distribuídas em três pontos
testes: município de João Câmara-RN (local de queima da castanha); UFRN (zona urbana de Natal-RN) e 
Fazenda Santa Luzia (controle negativo). Após o período de aclimatação 30 inflorescências foram coletadas
em cada ponto e fixadas em carnoy. A preparação citológica incluiu a escolha do botão floral contendo o
estágio de tétrade, coloração com carmim, maceração das anteras, posicionamento da lamínula e
aquecimento da lâmina. A analise citológica se deu pela contagem do número de micronúcleos num grupo
aleatório de 300 tétrades por lâmina. Os dados foram submetidos ao teste Mann-Whitney U. A freqüência 
média de micronúcleos em João Câmara, UFRN e Fazenda foi de 5,5 ± 1,5; 2,6 ± 1,2 e 1,2 ± 0,6 
respectivamente. Os resultados encontrados para João Câmara diferiram estatisticamente da UFRN e
Fazenda, indicando que os elementos oriundos da queima da castanha de caju são capazes de elevar
significativamente o número de micronúcleos em T. pallida, causando mutações no DNA. 
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CÓDIGO: SB1619 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO E OTIMIZAÇÃO DE PARÂMETROS DE EXTRAÇÃO ATRAVÉS 
DO PLANEJAMENTO FATORIAL PARA COMPRIMIDOS DE CARBONATO DE CÁLCIO 
ALUNO: ITALO POLACO FERNANDES NEVES (5693702480) 
ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO (62001728468) 
CO-AUTOR: ANA PRISCILLA MARINHO CATUNDA (5726541464) 

Resumo:  
 
        Segundo a ANVISA e a USP a validação deve dar garantias, através de estudos experimentais, de que
um método analítico atenda os pré-requisitos necessários para que possa realizar aquilo ao qual foi
destinado, dessa forma assegurando a confiabilidade dos resultados. O presente estudo visa desenvolver e
otimizar parâmetros de extração através do planejamento fatorial para comprimidos de carbonato de cálcio,
além de estudar a cinética de dissolução destes comprimidos obtidos em farmácias comunitárias da cidade
de Natal-RN. O planejamento fatorial (23) foi realizado com três fatores e em dois níveis: quantidade da 
amostra (0,2 e 0,4 g), método de análise (volumétrico e potenciométrico) e analista (1 e 2). O estudo de
dissolução foi realizado com comprimidos íntegros e com simulação da mastigação, avaliando os meios de
dissolução com ácido clorídrico 0,1N e com água destilada. Os produtos foram quantificados por
doseamento potenciométrico após estudos de validação. O estudo do planejamento fatorial mostrou que as
variáveis, quantidade de amostras 0,2 gramas, o método de análise potenciométrico e o analista 1
apresentam menor influência sobre o método analítico. No estudo de dissolução os comprimidos com
simulação da mastigação resultaram em maior liberação do fármaco. E quanto ao doseamento, os métodos
analisados apresentaram boa linearidade, porém em relação precisão, exatidão e sensibilidade, a titulação
potenciométrico obteve melhores resultados. 
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CÓDIGO: SB1620 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO TEMPO DE PRATELEIRA SOBRE OS NÍVEIS DE RETINOL EM OVOS 
DE GALINHA 
ALUNO: NATHALIA KAROLINE DE MEDEIROS SOARES (1396058435) 
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (18095640425) 
CO-AUTOR: VIDEANNY VIDENOV ALVES DOS SANTOS (982749457) 
CO-AUTOR: JEANE FRANCO PIRES (6133133481) 

Resumo:  
 
        A carência de vitamina A tem sido caracterizada como um problema de saúde pública nos países em
desenvolvimento causada principalmente por persistente ingestão inadequada da vitamina. Por outro lado,
sabe-se que tanto no processamento como no armazenamento de alimentos existe perda de nutrientes. Este
trabalho analisou o efeito do congelamento nos níveis de retinol de fígados de galinha obtidos em
abatedouro da grande região de Natal/RN. A determinação dos níveis de retinol foi obtida por
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). O valor médio de vitamina A nos fígados de galinha
frescos (T0), congelados por 30 dias (T30) e 60 dias (T60), respectivamente, foi de 8228,6 µg/ 100g; 
7353,9 µg/ 100g e 6513 µg/ 100g. O período de estocagem de 60 dias causou perdas significativas (p<0,05)
no conteúdo de vitamina A nos fígados de galinha. Isso demonstra a instabilidade do retinol nos alimentos
congelados e essa instabilidade é mais acentuada após 60 dias de estocagem. 
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CÓDIGO: SB1623 
TÍTULO: PERFIL DO CONSUMIDOR E ESTABILIDADE ANTIOXIDANTE DOS PRINCIPAIS 
CONDIMENTOS CONSUMIDOS NA CIDADE DO NATAL/RN 
ALUNO: JOANNA DE ANGELIS DA COSTA BARROS (4711576436) 
ORIENTADOR: ANA VLADIA BANDEIRA MOREIRA (47954183300) 

Resumo:  
 
        O consumo de alimentos com propriedades funcionais vem aumentando como resultado da
preocupação individual, na busca da prevenção de doenças, cuja gênese ou agravamento estão associadas à
lesão tecidual por radicais livres. Neste sentido, o presente trabalho propôs conhecer as especiarias mais
consumidas pelos natalenses, através da aplicação de um questionário, o qual obteve prévia aprovação do
Comitê de Ética em Pesquisa; bem como avaliar a atividade antioxidante das especiarias mais consumidas.
Para isso, foram obtidos os extratos etéreo, alcoólico e aquoso das especiarias através do processo de
extração seqüencial, sendo realizada a gravimetria para determinação do teor de sólidos solúveis. Para
análise da atividade antioxidante das amostras foi utilizado o sistema beta-caroteno/ácido linoléico, sendo 
analisados os volumes de 100, 200 e 400 mcL dos extratos e monitorado com leituras espectrofotométricas
a cada 15 minutos por duas horas. Nos resultados obtidos observou-se que dos extratos aquosos as 
especiarias com melhor atividade antioxidante foram: cebola > coentro > alho > cebolinha; dos extratos
alcoólicos foram: coentro > cebolinha > alho > cebola e nos etéreos foram: coentro > cebolinha > cebola >
alho. Assim, diante de tais resultados é possível concluir que a dietética é uma ferramenta imprescindível
para que consumidores possam ter escolhas mais seguras quanto à aplicação de ingredientes funcionais. 
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CÓDIGO: SB1625 
TÍTULO: RESULTADOS DAS RESSECÇÕES PANCREÁTICAS REALIZADAS NO HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES (HUOL) NO PERÍODO DE 1998 A 2008. 
ALUNO: RONNIE PETERSON DE MELO LIMA (4596916438) 
ORIENTADOR: ENIO CAMPOS AMICO (67108245434) 
CO-AUTOR: HANDERSON SERGIO DE ARAUJO (4623701433) 
CO-AUTOR: JOAO BATISTA COSME DE SOUZA JUNIOR (5280369470) 
CO-AUTOR: ANGELO JOSE PIMENTEL DE AZEVEDO (5310782486) 

Resumo:  
 
        Objetivos: Identificar a incidência de óbitos relacionados às pancreatectomias realizadas no Hospital
Universitário Onofre Lopes (HUOL) entre janeiro de 1998 e maio de 2008, bem como a incidência de
complicações no pós-operatório. Métodos: Entre janeiro de 1998 e maio de 2008, 37 pacientes foram
submetidos à ressecção pancreática, sendo 27 duodenopancreatectomais e 10 pancreatectomias corpo-
caudais. Foram analisados dados epidemiológicos, tempo de cirurgia, tempo de internação hospitalar e de
permanência na UTI, complicações no pós-operatório e a incidência de óbitos. Resultados: Nesse estudo
havia 19 pacientes do sexo feminino (51,4%) e 18 do sexo masculino (48,6%). As complicações ocorreram
em 59,4 % dos casos e a mortalidade durante o pós-operatório imediato (30 dias) foi de 18,9 %. As 
principais complicações foram sangramento, abscesso, gastroparesia, fistula pancreática além das
complicações pulmonares como derrame pleural, broncopneumonia e edema agudo de pulmão. O
diagnóstico anatomopatológico encontrou adenocarcinoma de papila em 32,4 % dos casos e
adenocarcinoma de pâncreas em 24,3%. Conclusão: O HUOL é considerado um serviço de baixo volume e
apresenta taxas de morbidade e mortalidade bastante elevadas para esse tipo de procedimento, fazendo com
que, na tentativa de reduzir esses índices, a proposta de viabilidade da regionalização do procedimento seja
seriamente considerada. 
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CÓDIGO: SB1626 
TÍTULO: O IMPACTO DO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL NA VIDA DE CUIDADORES 
FAMILIARES 
ALUNO: VANESSA PATRICIA SOARES DE SOUSA (5632230490) 
ORIENTADOR: FABRICIA AZEVEDO DA COSTA (847101444) 
CO-AUTOR: FRANCISCO ASSIS VIEIRA LIMA JUNIOR (4644679429) 
CO-AUTOR: LORENNA MARQUES DE MELO SANTIAGO (1450916430) 
CO-AUTOR: ANGELICA VIEIRA CAVALCANTI (6940427490) 

Resumo:  
 
        O envelhecimento da população brasileira está associado ao aumento de doenças crônico-
degenerativas, dentre elas o AVC, o qual resulta em grandes alterações na dinâmica familiar. Isso faz com 
que os familiares dediquem maior atenção ao paciente. O presente trabalho visa investigar o impacto da
doença na vida de cuidadores familiares de pacientes acometidos por AVC. Foi aplicado questionário
Caregiver Burden Scale para investigar o impacto do AVC na vida de 8 cuidadores familiares submetidos a
um programa de educação em saúde desenvolvido pelo Departamento de Fisioterapia/UFRN. Os dados
foram analisados por estatística descritiva. Todos os cuidadores eram do sexo feminino, cuja idade variou
entre 25 e 61 anos, com média de 43,75 anos (DP=±12,41) e nível de escolaridade variando entre 10 a 15 
anos de estudo, sendo o ensino médio de maior prevalência (75%). A renda familiar era baixa, variando
entre 2 a 4 salários mínimos. Observou-se que o impacto da doença na vida das cuidadoras é percebido
negativamente (média do escore do impacto 54,12 DP=±10,28), devido o cuidador sofrer com problemas 
associados à tensão geral, isolamento, decepção, dentre outros. O domínio decepção foi o mais significativo
(média do escore 12,25 e DP=± 3,24). Os cuidadores familiares apresentam níveis negativos de impacto em
sua saúde, evidenciando que ter um familiar com AVC altera a dinâmica familiar, demonstrando a
necessidade de programas educativos em saúde, voltado para a saúde desses cuidadores. 

Palavras chave: Acidente Vascular Cerebral, cuidadores e impacto da doença. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1627 
TÍTULO: FLORA DO LITORAL ORIENTAL DO RIO GRANDE DO NORTE: IPOMOEA L. 
(CONVOLVULACEAE) 
ALUNO: ANTONIELA MORAIS MARINHO (7582523407) 
ORIENTADOR: MARIA IRACEMA BEZERRA LOIOLA (25664530391) 

Resumo:  
 
        A Família Convolvulaceae encontra-se bem representada no Nordeste brasileiro, com 12 gêneros e 160
espécies, sendo Ipomoea L. o gênero detentor do maior número de espécies (57). Seus representantes
caracterizam-se principalmente por possuirem estigmas globosos, 2-3 lobados, pólen pantoporado com 
exina espinhosa e cápsula loculicida e septicida (4-valvar). No Brasil, há registro de aproximadamente 18
gêneros e 300 espécies. No Rio Grande do Norte, a diversidade desta família ainda é pouco conhecida,
fazendo-se necessária a realização de estudos, uma vez que, o conhecimento da Flora do Estado poderá
fornecer subsídios para a sua conservação. Este trabalho objetivou realizar o levantamento taxonômico dos
representantes de Ipomoea ocorrentes no Litoral Oriental do RN. Realizaram-se levantamentos 
bibliográficos, excursões a campo, coleta, descrições e ilustração das espécies, e análise de materiais
herborizados do Herbário UFRN. Registraram-se 12 táxons: Ipomoea asarifolia (Desr.) Roem. & Schult., I.
bahiensis Willd. ex Roem. & Schult., I. brasiliana (C. Martius) Meisn., I. carnea Jacq. subsp fistulosa (Mart.
ex Choisy) DF. Austin, I. hederifolia L., I. horsfalliae Hook., I. imperati (Vahl) Griseb, I. longeramosa
Choisy, I. nil (L.) Roth, I. pes-caprae (L.) R. Br., I. quamoclit L., e I. setifera Poir. Com o presente estudo
acredita-se ter contribuído para o conhecimento da diversidade vegetal do RN, e para estudos futuros sobre
os representantes desta família. 

Palavras chave: Convolvulaceae, Ipomoea, diversidade, Taxonomia, Rio Grande do Norte 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1631 
TÍTULO: EFEITOS FARMACOLÓGICOS DO EXTRATO OBTIDO DA PLANTA PEUMUS BOLDUS 
MOLINA 
ALUNO: JOEDYSON EMMANUEL DE MACEDO MAGALHAES (7679226466) 
ORIENTADOR: EDDA LISBOA LEITE (6341462468) 
CO-AUTOR: MARILIA DA SILVA NASCIMENTO (5147075429) 
CO-AUTOR: MARIA EMILIA BARRETO BEZERRA (1036616460) 
CO-AUTOR: ADRIANE TRINDADE MEDEIROS LIMA (3642172431) 

Resumo:  
 
        Peumus boldus, Boldo-do-Chile é uma planta endêmica chilena com propriedades medicinais muito
interessantes, onde as folha de boldo, na forma de infusões, decocções, cataplasmas e outras preparações,
têm sido usadas para tratar distúrbios digestivos e hepatobiliares. As propriedades farmacológicas
atribuídas ao boldo estão relacionadas compostos, como os óleos essenciais, alcalóides, flavonóides,
saponinas, taninos e polifenóis. O objetivo do trabalho foi determinar ação anticoagulante e antiinflamatória
do boldo. As folhas e galhos da planta sofreram um processo de extração e a partir desse extrato avaliou-se 
a ação antiinflamatória através da peritonite induzida por tioglicolato. Os parâmetros avaliados foram à
quantidade de células, a viabilidade celular e a produção de NO no lavado peritoneal. O extrato foi testado
na concentração de 50 mg/Kg. A atividade anticoagulante foi avaliada através dos ensaios de TP e TTPa,
através de plasma humano citratado. O extrato foi testado nas concentrações de 5 a 200 ug/uL. Através do
número de células recrutadas para o local da inflamação, observou-se que o extrato conseguiu reduzir a 
inflamação em 60%. O extrato reduziu em 9,1% a produção de NO. O extrato não é citotóxico (96% de
células viáveis). O ensaio de TP demonstrou uma atividade anticoagulante superior a 120,0 s em
concentrações acima de 30 µg/µL, quando comparados ao controle (16,4 s). O TTPa não demonstrou
atividade anticoagulante significativa para as concentrações testadas. 

Palavras chave: Boldo-do-Chile, Peumus boldus, Anticoagulante, Antiinflamatório 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1632 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA ANALÍTICA PARA CONTROLE DE 
QUALIDADE DE EXTRATOS DE SCHINUS TEREBINTHIFOLIUS RADDI 
ALUNO: ARION GLEIDSON NUNES DE MELO (5023143465) 
ORIENTADOR: TULIO FLAVIO ACCIOLY DE LIMA E MOURA (13138863434) 
CO-AUTOR: MELINA GADELHA CARVALHO (5539648447) 
CO-AUTOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO (62001728468) 

Resumo:  
 
        Para um medicamento sintético entrar no mercado farmacêutico é necessario que haja a comprovação
da segurança e da eficácia e a existência de um controle de qualidade. Embora esses requisitos também
sejam essenciais para o desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos, a complexidade dos constituintes
vegetais dificulta o estabelecimento de parâmetros que comprovem sua qualidade. Com base nisso, novas
normas foram estabelecidas a fim de regulamentar a produção, registro e comercialização destes produtos,
como a Resolução Diretiva Colegiada n° 48, de 2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Deste
modo, o presente trabalho objetiva validar uma metodologia analítica simples, rápida e adequada para o
doseamento de taninos por cromatografia líquida de alta eficiência que servirá como ferramenta para a
realização do controle de qualidade de Schinus terebinthifolius Raddi. A técnica escolhida para este estudo
foi a Cromatografia Líquida de Alta Eficiência já que essa vem sendo utilizada cada vez mais nas
separações e determinações de componentes vegetais devido ao seu alto grau de sensibilidade, seletividade,
exatidão e precisão. O método em estudo mostrou-se preciso, linear e específico. Com relação à robustez, o
método resistiu a pequenas variações do comprimento de onda utilizado. Variações na proporção, pH e
fluxo de fase móvel causaram diferenças significativas na área e tempo de retenção o que reforça a
importância do analista ser cauteloso em tais parâmetros. 

Palavras chave: Schinus Terebinthifolius Raddi, Validação, CLAE 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1635 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DOS EFEITOS NOCIVOS DO INFUSO DAS FOLHAS DA BAUHINIA 
MONANDRA EM RATAS PRENHES 
ALUNO: CAIO CESAR MENDES (6855005438) 
ORIENTADOR: ALINE SCHWARZ (3065039648) 
CO-AUTOR: CIRO MENDES FREIRE MARINHO (6088412429) 
CO-AUTOR: VALDERES FIRMINO MOREIRA JUNIOR (3480284400) 

Resumo:  
 
        O chá obtido das folhas da Bauhinia monandra (Leguminosae) é indiscriminadamente empregado no
tratamento da diabetes, inclusive por gestantes. O objetivo do trabalho foi investigar alterações na gestação
e no desempenho reprodutivo de ratas, avaliando as capacidades abortiva e tóxica do chá. Ratas prenhes
(n=5) foram tratadas, por gavagem, com 7000mg/kg/dia do chá (400g/L) das folhas secas, do dia 1 ao 19 da
gestação. O grupo controle (n=6) recebeu apenas água pela mesma via. O teste “t” revelou ausência de 
alterações na gestação e na capacidade reprodutiva. No entanto, revelou reduzida (p<0,05) taxa de perda
pré-implantação (5,66±2,33) e, conseqüentemente, elevada (p<0,05) taxa de implantação no grupo
experimental (94,33±2,33) em relação ao controle: 19,05±4,85 e 80,94±4,85, respectivamente. O estudo 
sugere que o tratamento não provocou toxicidade materna, entretanto, a histopatologia revelou discreta
tumefação das células dos néfrons e dos hepatócitos, além de moderada congestão no baço e de tamanho
aumentado das ilhotas no pâncreas das ratas experimentais. Porém, não foram encontradas alterações na
dosagem sérica de uréia, creatinina ALT e AST, indicando possível ausência de lesão renal e hepática.
Podemos concluir que o chá não promoveu atividade abortiva e ainda auxiliou na implantação do óvulo no
útero, nessas condições. Apesar das discretas alterações reveladas pelo estudo histopatológico, o chá parece
não ter sido capaz de promover toxicidade e prejuízos na gestação. 

Palavras chave: Bauhinia monandra; toxicidade; gestação; ratos. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1637 
TÍTULO: IMOBILIZAÇÃO DA ENZIMA N-ACETILGLUCOSAMINIDASE EXTRAÍDA DO 
CRUSTÁCEO ARTEMIA FRANCISCANA EM DACRON FERROMAGNÉTICO 
ALUNO: KALINNE CRIS SILVA DE ASEVEDO (1145646476) 
ORIENTADOR: LUIZ ROBERTO DIZ DE ABREU (27785858500) 
CO-AUTOR: PABLO DE CASTRO SANTOS (1002547482) 
CO-AUTOR: NERIVALDO CRISOSTOMO PEREIRA (5382158444) 
CO-AUTOR: LUCIANA DUARTE MARTINS DA MATTA (91032350415) 

Resumo:  
 
        Enzimas apresentam uma grande variedade de aplicações biotecnológicas ou industriais, porém alguns
fatores restringem seu uso, dentre eles podemos citar: dificuldade de separação do produto final, inativação
por variações no pH e temperatura. Propõem-se a imobilização de enzimas em diversos suportes na
tentativa de minimizar alguns destes problemas. Com este propósito uma beta-D-N-acetilglucosaminidase 
extraída de Artemia franciscana foi parcialmente isolada (fracionamento com sulfato de amônio e
cromatografia em gel filtração Bio-Gel A 1.5m) e imobilizada em Dacron ferromagnético. A enzima 
imobilizada foi testada frente a diversas situações (diferentes concentrações de substrato para a
determinação do km e da Vmáx, a diferentes tempos, pHs, temperaturas, na presença de íons, microscopia
de varredura e análise por infravermelho) para se obter as condições ótimas de sua atividade.
Comparativamente fizemos os mesmos ensaios com a enzima na sua forma solúvel. A enzima imobilizada
apresentou maior estabilidade aos pHs, temperaturas e foi reutilizada 10 vezes sem perda de atividade,
sendo mais ativa na presença de alguns sais inorgânicos, porém foi inibida pelo AgNO3, onde foi verificada
a presença de nano e micro partículas, similares entre a enzima solúvel e a imobilizada. Na microscopia por
varredura e quanto à análise por infravermelho, por outro lado, observamos diferenças entre estas enzimas. 

Palavras chave: Hexosaminidase, Artemia franciscana, imobilização. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1642 
TÍTULO: DIVERSIDADE DO GÊNERO MARASMIUS (MARASMIACEAE, BASIDIOMYCOTA) EM 
ÁREAS DE MATA ATLÂNTICA E CAATINGA NO RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL 
ALUNO: JADSON JOSE SOUZA DE OLIVEIRA (1134058470) 
ORIENTADOR: IURI GOULART BASEIA (67421199420) 

Resumo:  
 
        O gênero Marasmius Fries. possui cerca de 1800 espécies descritas, constando de onze secções.
Historicamente, o gênero Marasmius era incluído na família Tricholomataceae, porém atualmente pertence
à família Marasmiaceae, sendo desse segregados vários gêneros como Chaetocalathus, Crinipellis,
Marasmiellus, Setulipes, entre outros. Predomina em áreas florestais de clima tropical, em ambientes
úmidos e sombreados. São relativamente pequenos, membranáceos, himenóforo lamelado na maior parte
das vezes, epicutícula himeniforme; estipe filiforme, flexível; esporos lisos, inamilóides, hialinos; cistídeos
geralmente presentes. O presente estudo objetiva conhecer a diversidade do gênero Marasmius em áreas de
Mata Atlântica e Caatinga do Rio Grande do Norte. As coletas foram realizadas durante o período chuvoso
do ano 2008 no Parque Estadual Dunas do Natal (P.E.D.N) e na Reserva Ecológica do Seridó (ESEC) em
Serra Negra - RN. O material coletado foi processado e analisado seguindo metodologia proveniente de
literatura específica. Foram obtidas no P.E.D.N, três representantes: Marasmius haematocephalus (Mont.)
Fr.; M. amazonicus Henn.; M. bahamensis Murrill. Da ESEC, quatro representantes: M. haematocephalus
(Mont.) Fr.; Marasmius sp1; Marasmius sp2; Marasmius sp3; Marasmius sp4. A partir deste estudo,
conclui-se que o gênero Marasmius possui uma importante representatividade no estado do Rio Grande do
Norte, abrangendo os biomas de Mata Atlântica e Caatinga. 

Palavras chave: Marasmiaceae, Basidiomycota, Taxonomia 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1647 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE POLÍMERO DE XILANA OBTIDO A PARTIR 
DE SABUGO DE MILHO 
ALUNO: HENRIQUE RODRIGUES MARCELINO (7326908460) 
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400) 
CO-AUTOR: MONIQUE CHRISTINE SALGADO GOMES (7244427409) 
CO-AUTOR: ACARILIA EDUARDO DA SILVA (4412387429) 
CO-AUTOR: TOSHIYUKI NAGASHIMA JUNIOR (2705187464) 

Resumo:  
 
        Apesar de muitos autores relatarem efeitos biológicos da xilana para o organismo humano, como
inibição da atividade mutagênica, efeito antiflogístico e atividade mitogênica, suas propriedades
tecnológicas são pouco investigadas. O objetivo deste trabalho foi caracterizar xilana extraída do sabugo de
milho. E obtida através de extração alcalina. O pó obtido foi analisado através da espectroscopia na região
do infravermelho (IV), calorimetria diferencial exploratória (DSC) e difratometria de raios-X (DRX). Sua 
caracterização foi feita através do tamanho de partícula, densidades bruta (DB) e aparente (DA), índice de
compressibilidade (IC), fator de Hausner (FH) e ângulo de repouso. O IV demonstrou picos de absorção em
3405 cm-¹, 1160 cm-¹, 2920 cm-¹, 1637 cm-¹, 897 cm-¹. O DSC apresentou pico em 293,04ºC, o DRX 
apresentou poucos picos de cristalinidade. O tamanho médio da partícula do pó encontrada foi de 30,53 ±
1,5 µm. Quanto às propriedades tecnológica a DB e a DA foram 0,1336±0,0029g/mL e 
0,2256±0,0059g/mL, respectivamente. O IC foi de 40,77µm, o FH de 1,68±0,01 e o ângulo de repouso 
encontrado foi 30º. Os resultados obtidos permitem estabelecer um método para identificação da xilana,
além da análise de sua cristalinidade e temperatura de cristalização. A caracterização reológica demonstrou
que o pó da xilana apresenta baixa densidade e alta coesividade. 

Palavras chave: xilana, caracterização fisico-química, propriedades reológicas 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1648 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO ANATÔMICA DO NEEM (AZADIRACHTA INDICA A. JUSS), UMA 
PROMISSORA MATRIZ PARA O BIODIESEL. 
ALUNO: GABRIELLE MACEDO PEREIRA (6379596470) 
ORIENTADOR: JULIANA ESPADA LICHISTON (26948390889) 

Resumo:  
 
        Azadirachta indica A. Juss, conhecida popularmente como Nim, foi introduzida no Brasil pela
EMBRAPA, visando à viabilidade em razão do seu rápido crescimento e resistência excepcional à seca. O
objetivo do trabalho foi analisar a anatomia de A. indica e suas adaptações à seca, determinar a reserva
oleífera das sementes e composição química dos lipídeos. Foram realizadas coletas de partes vegetativas e
sementes da espécie no semi-árido nordestino, município de Parelhas, Rio Grande do Norte. As análises 
anatômicas foram realizadas utilizando microscópio óptico e lâminas semi-permanentes com secções 
transversais de raiz, caule, folha e sementes tratadas com os corantes Azul de Alcian 1% , Safranina 1% e
ainda Sudan Black para as sementes. Determinou-se a morfologia foliar e da semente por microscopia
eletrônica de varredura. Verificou-se a presença de uma cutícula espessa, folha hipoestomática,
amiloplastos na raiz e sistema radicular profundo. Além disso, foi verificada a presença de tricomas
glandulares e drusas nas folhas, cristais prismáticos na raiz, o que auxilia na defesa da planta contra
herbivoria; foi observado também um grande investimento em sustentação da planta. As sementes de A.
indica possuem reservas oleíferas abundantes em todas suas células epidérmicas e parenquimáticas,
enquanto há um menor investimento na produção de vasos. Pode-se afirmar, portanto, que a espécie em 
estudo possui características promissoras para produção do biodiesel. 

Palavras chave: Azadirachta indica, Adaptações, Biodiesel 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1650 
TÍTULO: AÇÃO DA VITAMINA D SOBRE A OSTEOCLASTOGÊNESE EM UM MODELO DE 
CULTURA DE CALVÁRIA 
ALUNO: FERNANDA GINANI ANTUNES (6965677414) 
ORIENTADOR: CARLOS AUGUSTO GALVAO BARBOZA (67269621420) 
CO-AUTOR: MARCEL CORTES BONIFACIO VARELA CAVALCANTI (0) 
CO-AUTOR: MARIA DE LOURDES FREITAS (30524474400) 
CO-AUTOR: NAIANNE KELLY CLEBIS (2441924990) 

Resumo:  
 
        A vitamina D (VitD) promove síntese de RANKL pelos osteoblastos, induzindo a diferenciação de
osteoclastos, levando à reabsorção óssea. O objetivo do trabalho foi estudar o efeito da VitD sobre a
atividade osteoclástica em um modelo de cultura de calvárias. Seis camundongos Swiss foram sacrificados
6 dias após nascimento e os fragmentos de calvária foram dissecados e divididos em grupo Controle,
cultivado com meio básico, e Experimental, cultivado com meio contendo VitD (10nM: Baixa Dose e
100nM: Alta Dose). Após os tempos experimentais (24, 48 e 72 hs), os fragmentos foram fixados e
submetidos a microscopia confocal; as imagens foram analisadas com o software Image ProPlus 4, e as
medidas das áreas de reabsorção foram submetidas ao teste de ANOVA, com significância de 5%. O meio
de cultura foi coletado nos diferentes intervalos para dosagem de cálcio por espectofotometria, sendo os
valores submetidos ao mesmo teste estatístico. Observou-se que a adição de VitD nas duas dosagens 
promoveu aumento expressivo nos níveis de cálcio no meio, porém só foram encontradas diferenças
estatisticamente significativas (p<0.05) entre alta (8,9+-0,2 mg/dL) e baixa dose (7,1+-0,3 mg/dL) no 
intervalo de 24h. Na microscopia, observou-se a presença de áreas focais de desmineralização mais amplas
(média 3171 μm²) nos fragmentos de calvária cultivados com altas doses de VitD. Concluímos, então, que a 
adição de VitD promove aumento da atividade osteoclástica in vitro, de modo dose-dependente. 

Palavras chave: Biologia óssea; Vitamina D; Osteoclastos 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1651 
TÍTULO: AÇÃO DE DIFERENTES DOSAGENS DE PTH NO PROCESSO DE REMODELAMENTO 
ÓSSEO EM CULTURAS DE CALVÁRIAS 
ALUNO: YAN ARAUJO LABANCA (7417222404) 
ORIENTADOR: CARLOS AUGUSTO GALVAO BARBOZA (67269621420) 
CO-AUTOR: FERNANDA GINANI ANTUNES (6965677414) 
CO-AUTOR: NAIANNE KELLY CLEBIS (2441924990) 
CO-AUTOR: RENATA SWANY SOARES NASCIMENTO (90460146491) 

Resumo:  
 
        O remodelamento ósseo é um processo fisiológico regulado pela interação entre células ósseas e uma
variedade de hormônios, citocinas, fatores de crescimento e mediadores inflamatórios. O hormônio da
paratireóide (PTH) em altas doses, in vivo, atua principalmente nos osteoblastos, promovendo a síntese e
secreção de um ativador local de osteoclastos, que aumenta a reabsorção óssea. O objetivo do trabalho foi
avaliar a ação de diferentes doses de PTH sobre a atividade osteoclástica em um modelo de cultura de
órgãos ósseos de camundongos Swiss selvagens, com 6 dias de nascidos. Nos grupos experimentais, o meio
foi complementado com PTH nas concentrações de 3 nM e 30 nM. Os órgãos ósseos foram cultivados
individualmente em 300 μL de meio, em placas de 24 poços por 24, 48 e 72 horas. A atividade osteoclástica
foi avaliada pela liberação de cálcio no meio de cultura através de método colorímetro e pela análise
morfométrica de lacunas de reabsorção reveladas por coloração de Alizarin Red, através de microscopia
confocal. Os resultados mostraram que a adição de PTH em baixas doses promoveu maior liberação de
cálcio do que em doses elevadas. Na microscopia, as lacunas de reabsorção promovidas pelo PTH em
baixas doses eram mais numerosas e amplas (média 4484 μm²) do que as promovidas pelo PTH em altas 
doses (média 1492 μm²). Concluímos que a atividade osteoclástica do PTH in vitro é dose-dependente, 
promovendo maior reabsorção óssea quando administrado em baixas doses. 

Palavras chave: Remodelamento ósseo; PTH; osteoclastos 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1652 
TÍTULO: PURIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE LECTINAS DE OURIÇO-DO-MAR 
ALUNO: IBSON LUCAS DE LYRA (5635274471) 
ORIENTADOR: ELIZEU ANTUNES DOS SANTOS (41305655400) 
CO-AUTOR: THALES LIRA DE MEDEIROS (5835926430) 
CO-AUTOR: DAYSE CAROLINE SEVERIANO DA CUNHA (5599310426) 

Resumo:  
 
        PURIFICAÇÃO PARCIAL E CARACTERIZAÇÃO DE UMA LECTINA DA ESPONJA
MARINHA Amphimedon viridis: UMA ABORDAGEM in vitro. O extrato protéico da esponja marinha
Amphimedon viridis foi submetido a um teste de imunodifusão para identificar lectinas imunorreativas ao
anticorpo policlonal gerado contra CvL, uma lectina de Cliona varians. O extrato bruto da esponja A.
viridis foi imunorreativo e apresentou atividade hemaglutinante a eritrócitos humanos de todos os grupos do
sistema ABO. Dessa forma, ele foi submetido a um fracionamento com acetona, em diversos graus de
saturação, para a verificação da fração com maior atividade hemaglutinante, a fração escolhida foi a 1,0V
de acetona. Após isso, a fração 1,0V foi submetida a uma cromatografia de afinidade com IgG anti-CvL 
desglicosilada ligada a Sepharose, para a purificação parcial de uma lectina imunorreativa ao anticorpo IgG
anti-CvL. A fração obtida da cromatografia de afinidade aglutinou todos os tipos de eritrócitos humanos,
com preferência por eritrócitos papainizados dos tipos A e O. A atividade hemaglutinante se mostrou mais
evidente na presença do íon Mg2+ ,e foi totalmente inibida pela glicoproteína Tireoglobulina, e menos
fortemente na presença de Mucina e Asialo-fetuína. 

Palavras chave: Lectinas, esponja marinha Amphimedon viridis, atividade hemaglutinante 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1653 
TÍTULO: O QUE SABEMOS DAS REAÇÕES HANSÊNICAS? UM RETRATO EPIDEMIOLÓGICO 
DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO FILHO (6256009401) 
ORIENTADOR: SELMA MARIA BEZERRA JERONIMO (15603016434) 
CO-AUTOR: ALISON WAGNER AZEVEDO BARROSO (6214743476) 
CO-AUTOR: TAYSA MABELLY MARTINS FEITOSA (1313631400) 
CO-AUTOR: VINICIUS DOS SANTOS TINOCO (5245961407) 

Resumo:  
 
        As reações hansênicas são uma das principais preocupações do manejo clínico da hanseníase, pois
podem levar o indivíduo a um quadro de lesão grave neuronal e incapacidade. Estas reações são
conseqüentes a uma resposta imune exacerbada a antígenos bacterianos. São classificadas em neurite,
reação reversa e eritema nodoso hansênico. O objetivo deste trabalho foi caracterizar o perfil
epidemiológico das reações hansênicas de um grupo de pacientes acompanhados no Hospital Giselda
Trigueiro, em Natal. Foram realizadas consultas aos prontuários dos pacientes diagnosticados no período de
1995 a 2004. Do grupo analisado a prevalência foi de mulheres (57%), com idade entre 15 e 65 anos
(78,2%) e apresentando a forma tuberculóide da hanseníase (47,20%). Dos 430 pacientes, 38 indivíduos
(23,46%) evoluíram com eritema nodoso, 50 (30,86%) desenvolveram neurites isoladas e 74 (43,83%)
manifestaram reação reversa. A presença de reação foi mais freqüente no sexo masculino (p=0,00005346).
Foi observada também uma significância entre a presença de multibacilaridade e desenvolvimento de
reação (p<0,0001). Com isso, infere-se que as reações têm uma importância no tratamento da doença que
não pode ser negada. Não apenas por sua considerável prevalência encontrada neste estudo (37,47%), mas
pelo seu cuidado clínico difícil e por sua fisiopatologia ainda a esclarecer em muitos pontos. 

Palavras chave: Hanseníase, Reações em Hanseníase, Perfil epidemiológico 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1655 
TÍTULO: TAXONOMIA DE INSETOS BENTÔNICOS NO RIO PIRANHAS-AÇU – ÁREA DE AÇÃO 
PETROLÍFERA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: GUIDO DE GREGORIO GRIMALDI (907737480) 
ORIENTADOR: HERBERT TADEU DE ALMEIDA ANDRADE (24322253415) 
CO-AUTOR: BIANCA MAIRA DE PAIVA OTTONI (4986033425) 
CO-AUTOR: LEANDRO MOURA DE FREITAS (6151129431) 

Resumo:  
 
        Historicamente, o semi-árido brasileiro apresenta inúmeros problemas em relação ao adequado acesso
à água de qualidade e quantidade satisfatória para a manutenção das necessidades básicas e produtivas da
população. A carência de trabalhos sobre biomonitoramento da qualidade da água com macroinvertebrados
bentônicos nas regiões semi-áridas brasileiras, e em especial no estado do Rio Grande do Norte incentivou
a elaboração deste trabalho, que priorizou o levantamento entomológico das espécies bentônicas no trecho
baixo do rio Piranhas-Açu, mais precisamente na área petrolífera do Estado. As coletas de sedimento foram
realizadas em quatro pontos distintos utilizando-se do coletor tipo Draga de Van Veen com 0,377cm² de 
área. Mesmo ainda não sendo possível a utilização de índices bióticos, os resultados preliminares já
sugerem uma baixa diversidade de espécies, independentemente do grau de sensibilidade (sensíveis,
facultativos ou tolerantes) das mesmas. Houve uma predominância em termos numéricos de organismos
tolerantes, como a Família Chironomidae (Diptera, Nematocera) e de indivíduos da espécie exótica de
gastrópode de Melanoides tuberculata, demonstrando que a área estudada apresenta uma fauna muito
restrita a poucas famílias consideradas tolerantes, sinalizando um relativo grau de alterações na qualidade
da água. 

Palavras chave: biomonitoramento, macroinvertebrados bentônicos e Piranhas-Açu. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1656 
TÍTULO: RELAÇÕES ENTRE COLÔNIAS VIZINHAS DE DINOPONERA QUADRICEPS: 
DISPOSIÇÃO DE SUAS ÁREAS DE USO E EXPLORAÇÃO PELAS OPERÁRIAS 
ALUNO: JENIFFER DA CAMARA MEDEIROS (5884811497) 
ORIENTADOR: ARRILTON ARAUJO DE SOUZA (31568769415) 
CO-AUTOR: DINA LILLIA OLIVEIRA DE AZEVEDO (91255155434) 

Resumo:  
 
        A área explorada por um animal é um recurso importante para sua sobrevivência, pois nela o alimento
será obtido. No caso dos insetos sociais, uma colônia dispõe das áreas exploradas por todos os seus
indivíduos. Relações entre colônias vizinhas e suas áreas de uso variam entre espécies de formigas. O
objetivo desse estudo é analisar as relações entre colônias vizinhas de Dinoponera quadriceps, a disposição
de suas áreas de uso e a exploração pelas operárias. A pesquisa foi realizada na Floresta Nacional de Nísia
Floresta de jun/2007 a mai/2008. Operárias marcadas foram seguidas em duas viagens consecutivas da
saída do ninho até o retorno. As técnicas de registro comportamental usadas foram “focal time sampling” e 
“todas as ocorrências”. As rotas descritas pelas operárias foram marcadas com bandeiras a cada 5min de
observação. As maiores distâncias alcançadas pelas operárias em cada viagem foram registradas. O
forrageio é a atividade predominante fora do ninho. As operárias apresentam fidelidade a áreas de forrageio
individuais, que podem se sobrepor a de outras operárias do mesmo ninho e, juntas, formam a área de uso
da colônia, que abrange toda a região em torno da entrada com raio de 8 a 10,5m. Há sobreposição entre
áreas de colônias vizinhas e, na interseção, encontros entre operárias de ninhos diferentes podem resultar
tanto em interação agonística, confronto com contato direto, quanto em evitação de combate,
distanciamento rápido sem desenvolvimento de conflito. 

Palavras chave: Dinoponera quadriceps, área de uso, colônias vizinhas, interações. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1658 
TÍTULO: A ÁGUA COMO TEMA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EM 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UMA EXPERIÊNCIA NO AÇUDE MARECHAL DUTRA 
(GARGALHEIRAS, ACARI - RN). 
ALUNO: ANDREIA VARELA DE MELO (5284977408) 
ORIENTADOR: MAGNOLIA FERNANDES FLORENCIO DE ARAUJO (51274957400) 

Resumo:  
 
        Um aspecto importante a ser trabalhado, além de estudar a qualidade de água, é promover a divulgação
dos resultados encontrados, e incentivar a preservação da Bacia Hidrográfica através do desenvolvimento
de programas de Educação ambiental nas localidades relacionadas a ela. Este trabalho teve como objetivo a
promoção de atividades de Educação ambiental na comunidade, despertando-a para a importância do 
ambiente aquático para uma boa qualidade de vida. Essas atividades foram realizadas por meio de oficinas
para estudo prático de temas sobre qualidade de água com os professores das escolas locais. Também foi
realizada uma oficina, para toda a comunidade, para divulgação dos dados da pesquisa realizada no açude.
42 professores das 03 escolas públicas municipais foram treinados para a realização de atividades simples
de práticas de análises da qualidade de água. 

Palavras chave: semi-árido, açude, educação ambiental. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1663 
TÍTULO: MOVIMENTOS SOCIAIS E PARTICIPAÇÃO 
ALUNO: JULIE IDALIA ARAUJO MACEDO (6814820447) 
ORIENTADOR: IRENE ALVES DE PAIVA (29898005491) 

Resumo:  
 
        O projeto de trabalho “Movimentos sociais e participação” se propõe a analisar o papel dos 
movimentos sociais, em especial associações e Organizações Não Governamentais – ONG’s, que estão 
presentes no desenvolvimento e manutenção dos assentamentos rurais do INCRA, situados no estado do
Rio Grande do Norte. Para tanto delimitamos a pesquisa no estudo da situação sócio-econômica de alguns 
assentamentos localizados no território do Mato Grande. Tendo em vista a grande importância que os
movimentos sociais exercem no processo de construção e consolidação desses assentamentos rurais. Desse
modo destacamos as atividades desenvolvidas pelas diversas ONG’s atuantes no território como: as 
orientações técnicas, a elaboração e direcionamento dos projetos produtivos. Ações estas que somadas as
das organizações internas do assentamento, por exemplo as associações, trabalham em busca do
desenvolvimento político e econômico garantindo a sustentabilidade dessas áreas rurais. 

Palavras chave: Assentamentos rurais, Mato Grande, Movimentos sociais, ONG’s. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1666 
TÍTULO: CONSUMO FAMILIAR DE PESCADO NA RESERVA DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL ESTADUAL PONTA DO TUBARÃO: UM INDICADOR DE SEGURANÇA 
ALIMENTAR? 
ALUNO: ROSA SA DE OLIVEIRA NETA (6836996440) 
ORIENTADOR: ANA EMILIA LEITE GUEDES (15576302400) 

Resumo:  
 
        A avaliação do consumo de alimentos é um importante instrumento para ser aplicado em nível
populacional ou individual. A adolescência caracteriza-se por um período de elevada demanda nutricional, 
onde a nutrição desempenha um papel importante. O objetivo da pesquisa foi conhecer as práticas
alimentares de consumo de pescado entre adolescentes escolares, numa tentativa de contribuir para a
garantia do estado de segurança alimentar da comunidade costeira da RDSEPT – Macau/RN. Para este 
ensaio foi utilizado um questionário de freqüência alimentar para identificar o consumo de pescado e
construído um Registro Fotográfico de Alimentos e Utensílios. Dados da pesquisa mostraram que esses
adolescentes consomem 46g de peixe e 3g de mariscos/dia. Anualmente esse mesmo adolescente consome
16,8Kg peixe/ano, quantidade maior do que o recomendado pela OMS (12 Kg/hab/ano). Quanto ao modo
de preparo, a fritura se apresenta predominante tanto para o peixe (80,4%) como para os mariscos (23,7%).
Acredita-se que os resultados servirão como importantes indicativos da tendência de consumo de alimentos
e de estados de adequação ou inadequação de suprimentos alimentares em comunidades rurais,
contribuindo na identificação de segmentos populacionais em vulnerabilidade biológica e social,
formulação e implementação de ações e programas de intervenção que busquem os princípios da segurança
alimentar no âmbito da pesca artesanal e com debates nos centros de ensino interessados em pesquisa sobre
o tema. 

Palavras chave: Adolescentes, consumo alimentar, registro fotográfico de alimentos 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1669 
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE HEPARAM SULFATO NO CAMARÃO 
LITOPENAEUS VANNAMEI 
ALUNO: DAYSE SANTOS ARIMATEIA (5761011417) 
ORIENTADOR: FERNANDA WANDERLEY DE OLIVEIRA (45275831404) 
CO-AUTOR: ANA CECILIA DE MENEZES GALVAO (0) 
CO-AUTOR: LUCILLA RODRIGUES DE SOUZA (6009738407) 
CO-AUTOR: SUELY FERREIRA CHAVANTE (33615217420) 

Resumo:  
 
        Devido sua participação em processos biológicos como embriogênese, inflamação e coagulação, os
polissacarídeos sulfatados, entre eles os glicosaminoglicanos (GAGs), vêm despertando o interesse da
indústria farmacêutica pela sua pesquisa em fontes naturais. Nos últimos anos, características estruturais
peculiares vêm sendo identificadas em GAGs isolados de invertebrados. Nesse trabalho, relatamos a
ocorrência de um heparam sulfato (HS) isolado a partir do cefalotórax do camarão cinza. Este composto foi
obtido, inicialmente, por complexação com resina de troca iônica, eluído com NaCl 3M, gerando uma
fração F3M, a qual foi submetida à precipitação diferencial com acetona e purificação com resina de troca
iônica DEAE. A caracterização do composto foi realizada por ressonância magnética nuclear (RMN) e sua
atividade anticoagulante avaliada por APTT. O espectro de RMN revelou a presença de sinais anoméricos
atribuídos ao ácido glucurônico, glucosamina N,6-sulfatada, além de sinais correspondentes ao grupo acetil
dos resíduos de glucosamina, típicos do HS de mamíferos. Quando comparada com a heparina padrão, o
polissacarídeo do camarão apresentou uma atividade anticoagulante mais baixa pelo teste de APTT. As
características estruturais peculiares do heparam sulfato isolado de crustáceo desperta o interesse para a
investigação de sua participação em diversas atividades biológicas, além de representar uma alternativa,
não poluente, para os resíduos gerados pela carcinicultura. 

Palavras chave: Glicosaminoglicanos, Heparam sulfato e camarão cinza. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1670 
TÍTULO: DISLIPIDEMIA PÓS-PRANDIAL COMO COMPONENTE DA SÍNDROME METABÓLICA
ALUNO: ANA CLAUDINE PONTES (6819204400) 
ORIENTADOR: JOSIVAN GOMES DE LIMA (72116765404) 
CO-AUTOR: JONATAS BRITO DE ARAUJO FORMIGA (6923760461) 

Resumo:  
 
        INTRODUÇÃO: A exacerbação dos picos hipertrigliceridêmicos após as refeições é freqüentemente
observada na vigência de aterosclerose, da resistência insulínica, hipertrigliceridemia de jejum e
hipertensão, configurantes da Síndrome Metabólica (SM), entidade muito prevalente e relacionada à
obesidade. OBJETIVOS: Avaliar a dislipidemia pós-prandial como componente à síndrome metabólica. 
MATERIAL E MÉTODOS: 22 homens não diabéticos, divididos em 3 grupos: (1) pacientes sem SM
(n=12), (2) pacientes com SM segundo o IDF (n=10), e (3) pacientes com SM pelo NCEP-ATPIII (n=7); 
Estes se submeteram ao teste de sobrecarga lipídica (medida dos Triglicerídeos, HDL e colesterol total nos
tempos 0, 3 e 5 h após ingestão de 70g de gordura. RESULTADOS: Comparando o grupo 1 com o grupo
com SM (2+3), observamos neste maiores níveis de triglicerídeos nos tempos supracitados ; Incremento
significativamente maior nos grupos com SM em comparação com o grupo sem SM, assim como diferenças
significativas no pico e área sob a curva. Ausência de significância estatística do incremento, o pico, bem
como a AUC entre os grupos 2 e 3. CONCLUSÃO: Nosso trabalho sugere que a lipemia pós-prandial é um 
componente importante da SM. 

Palavras chave: DISLIPIDEMIA PÓS-PRANDIAL, SÍNDROME METABÓLICA 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1680 
TÍTULO: CARACTERÍSTICA DO LOCAL DE TRABALHO RELACIONADO AOS EMPECILHOS 
PARA O USO DE RESULTADOS DE PESQUISA NA PRÁTICA DOS ENFERMEIROS NAS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA CIDADE DE NATAL E MOSSORÓ/RN 
ALUNO: RAMON EVANGELISTA DOS ANJOS PAIVA (5454800430) 
ORIENTADOR: BERTHA CRUZ ENDERS (25444816415) 

Resumo:  
 
        INTRODUÇÃO: Estudos mostram que poucos enfermeiros utilizam os resultados das pesquisas para
embasar suas ações devido aos empecilhos encontrados nos locais de trabalho. OBJETIVOS: 1)
Caracterizar o local de trabalho relacionado aos empecilhos para uso de resultados de pesquisa na prática 2)
Identificar se existe diferença entre os fatores percebidos como barreiras na utilização da pesquisa na
prática pelos profissionais em Natal e Mossoró. METODOLOGIA: Uma amostra estratificada e aleatória de
168 profissionais, enfermeiros e gestores, responderam um questionário contendo questões demográficas e
de trabalho, e uma escala de identificação de Barreiras ao uso da pesquisa composto de 4 fatores
(Habilidade do enfermeiro, Organização, Qualidade das Pesquisas e a Comunicação dos resultados). A
análise se realizou através de estatística descritiva e testes de comparação de médias para as 4 subescalas.
RESULTADOS: No município de Mossoró houve um grau maior (Média = 3,24; DP = 0,42) de empecilho
para utilização da pesquisa que em Natal (Média = 2,72; DP = 0,48) no fator 2 que se refere à característica
da organização CONCLUSÃO: Há diferença entre as percepções de barreiras à utilização da pesquisa pelo
enfermeiro, dos profissionais de Mossoró e Natal. Os profissionais de Mossoró tendem a perceber a
organização como barreira mais que os de Natal, embora aqueles apresentem mais experiência com
pesquisa. 
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CÓDIGO: SB1682 
TÍTULO: ESTABILIDADE EM PH 5,5 E 6,0 DA SOLUÇÃO ORAL DE PARACETAMOL 
ALUNO: GABRIEL AZEVEDO DE BRITO DAMASCENO (5191298497) 
ORIENTADOR: FERNANDA NERVO RAFFIN (60253991404) 
CO-AUTOR: ARION GLEIDSON NUNES DE MELO (5023143465) 
CO-AUTOR: FATIMA DUARTE FREIRE (3015849409) 

Resumo:  
 
        O paracetamol ou acetaminofenol (N-acetil-p-aminofenol) é amplamente utilizado nas formas de 
comprimidos, suspensões e gotas como analgésico e antipirético, possuindo ação semelhante à aspirina.
Apresenta como produto de degradação o p-aminofenol. O presente trabalho teve como objetivo quantificar
o teor de paracetamol na solução oral 100 mg/mL em dois valores de pH ( 5,5 e 6,0). As amostras foram
submetidas a condições adversas (40ºC, 75% UR) por um período de 45 dias. Foram feitas quatro leituras
por espectrofotometria UV-VIS (Varian Cary 50 Conc) no comprimento de onda de 249 nm para
quantificar o teor, como também leituras no pHmetro (Quimis Q-400A) para verificar variações no pH. No 
final das análises observou-se um teor de 102,9% na solução com pH 5,5 e de 122,9% com pH 6,0. Esse
valor elevado deve-se à interferência do produto de degradação (p-aminofenol) na leitura, pois este aumenta 
a absorbância no mesmo comprimento de onda do paracetamol. Não houve variação significativa no pH.
Tomando como base que a solução oral de paracetamol deve ter no máximo um teor de 110% de acordo
com os parâmetros farmacopéicos , conclui-se que a amostra com pH 5,5 apresentou melhor estabilidade
diante das condições submetidas. Para um estudo mais detalhado, um método que separe o produto de
degradação como cromatografia líquida deverá ser desenvolvido. 

Palavras chave: estabilidade, paracetamol, pH, espectrofotometria UV-VIS 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1686 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA SINALIZAÇÃO QUÍMICA NA MODULAÇÃO DO 
COMPORTAMENTO REPRODUTIVO EM MACHOS DE FARFANTEPENAEUS SUBTILIS. 
ALUNO: FRANCISCA RENATA ROBERTA VICTOR DE PAIVA (4442927480) 
ORIENTADOR: HELDERES PEREGRINO ALVES DA SILVA (46662243434) 
CO-AUTOR: LEANDRO MOURA DE FREITAS (6151129431) 

Resumo:  
 
        Não existem relatos na literatura sobre a atuação de pistas químicas na modulação do comportamento
reprodutivo em Farfantepenaeus subtilis, crustáceo decapoda da família Penaeidae, conhecido como
camarão rosa. Diante disso, no presente estudo machos adultos de F. subtilis, mantidos em sistema fechado
de recirculação de água foram submetidos a três fases experimentais: Fase 1- alojados em tanques 
unissexuais; Fase 2- alojados em tanques unissexuais nos quais haviam sido anteriormente alojadas fêmeas
adultas e Fase 3 – alojados junto com as fêmeas. Para cada fase foi analisado o nível de atividade 
locomotora dos machos, sendo registrada uma elevação significativa na freqüência de deslocamentos dos
machos somente na Fase 3, com relação às fases anteriores (ANOVA, P< 0,05). Além disso, durante a Fase
3 os machos apresentaram o comportamento de prolongada investigação da exúvia (exoesqueleto liberado
durante a muda) das fêmeas. Uma vez que esta espécie pertence ao grupo de peneídeos de télico fechado,
para os quais a cópula está restrita ao período posterior à muda da fêmea, este comportamento pode estar
relacionado à aquisição de informação sobre a proximidade de uma fêmea recém-mudada, ou seja, 
receptiva à cópula. Os resultados obtidos sugerem que substâncias químicas presentes na exúvia das fêmeas
poderiam funcionar como feromônios de contato, desencadeando o comportamento de busca nos machos.
Todavia, estudos adicionais são necessários para a confirmação dessa hipótese. 

Palavras chave: Farfantepenaeus subtilis, feromônio, reprodução 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1687 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO LIMNOLÓGICA DO RESERVATÓRIO CAMPO GRANDE 
LOCALIZADO NA BACIA DO POTENGI -RN 
ALUNO: CAROLINE GABRIELA BEZERRA DE MOURA (5335828498) 
ORIENTADOR: JOSE LUIZ DE ATTAYDE (3130326707) 
CO-AUTOR: JURANDIR RODRIGUES DE MENDONCA JR (5531097409) 
CO-AUTOR: JAMILA LORENA DE FREITAS PEREIRA (4990349458) 
CO-AUTOR: FABIANA OLIVEIRA DE ARAUJO (5271617483) 

Resumo:  
 
        A eutrofização é um dos principais problemas mundiais que acarretam a perda da qualidade da água,
causando alterações nas características bióticas e abióticas do corpo aquático, podendo torná-lo impróprio 
para abastecimento público, irrigação, pesca e até mesmo como área de lazer. Este trabalho tem como
objetivo avaliar o grau de eutrofização do reservatório Campo Grande, localizado no município de São
Paulo do Potengi (Agreste Potiguar). Amostras integradas de água foram coletadas mensalmente em três
pontos, entre agosto de 2007 e abril de 2008 para análises de fósforo total e clorofila a. As concentrações
médias de fósforo total e clorofila a na água do reservatório foram de 77µg/L e 6,6 µg/L respectivamente. 
Um levantamento de estudos limnológicos realizados em diversas regiões semi-áridas do mundo sugere que 
açudes devem ser classificados como eutróficos se as concentrações médias de fósforo total e clorofila a na
água forem superiores a 60 μg/L e 12 µg/L (Thornton & Rast 1993). Portanto, o reservatório em questão
pode ser classificado como meso-eutrófico durante o período de estudo. A baixa concentração de clorofila a
por unidade de fósforo total sugere que outros fatores que não a disponibilidade de fósforo no reservatório
devem ser mais limitantes para a produção primária fitoplanctônica. 

Palavras chave: RESERVATÓRIO, LIMNOLOGIA, EUTROFIZAÇÃO, QUALIDADE DA ÁGUA 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1688 
TÍTULO: ESTUDO DA BIOLOGIA E ECOLOGIA DE QUIRONOMIDAE NO RIO PIRANHAS AÇU.
ALUNO: LEANDRO MOURA DE FREITAS (6151129431) 
ORIENTADOR: HERBERT TADEU DE ALMEIDA ANDRADE (24322253415) 
CO-AUTOR: GUIDO DE GREGORIO GRIMALDI (907737480) 
CO-AUTOR: BIANCA MAIRA DE PAIVA OTTONI (4986033425) 
CO-AUTOR: LUIZ PEREIRA DE BRITO (8607249487) 

Resumo:  
 
        No percurso do rio Piranhas-Açu pôde-se constatar consideráveis quantidade de Chironomidae
imaturos, e sítios de colonização. A área de estudo é compreendida pela região conhecida como Baixo Açu,
(municípios de Pendências, Macau, Porto do Mangue, Alto do Rodrigues e Carnaubais). Para coleta foram
realizadas amostragens manuais, de setembro a dezembro de 2006, coletando sedimento e vegetação
aquática através de peneira coletora triangular. A determinação dos parâmetros físico-químicos (Nitrato, 
Fósforo Total, Turbidez, Sólidos Totais, Temperatura da água, pH, DBO5 e OD), que fizeram parte da
caracterização dos sítios de colonização foram analisados em 04 pontos (p12, p11, p09 e p07) de coletas.
Após os procedimentos de coleta, preservação, armazenamento e análise das amostras,Verificou-se que no 
trecho estudado havia 21 gêneros, entre eles se destacam: Thienemanniella, Cricotopos, Cladotanytarsus
Rheotanytarsus e Ablabesmyia. Valor médio dos resultados físico-químicos são: Nitrato (mg/L NO3-) 0,95; 
0,80; 0,99 e 0,97. Fósforo total (mg/L P) 0,09; 0,10; 0,09 e 0,09. Turbidez (uT) 9,17; 8,08; 11,77 e 11,62.
Sólidos Totais (mg/L) 113,33; 159,08; 456,15 e 196,92. Temperatura da água (oC) 28,08; 28,65; 29,54 e
30,82. pH 7,62; 7,79, 7,93 e 7,54. DBO5 (mg/L O2) 4,12; 4,07; 4,68 e 4,32. OD (mg/L O2) 8,43; 8,45; 8,76
e 7,43. 

Palavras chave: Biomonitoramento, Chironomidae, Rio Piranhas-Açu, RN 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1695 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DA PREVALÊNCIA DE NHP EM FAZENDAS DO RN E A 
INFLUÊNCIA DE FATORES ABIÓTICOS. 
ALUNO: KELIANE GOMES RIBEIRO (5858873499) 
ORIENTADOR: REGINA DE FATIMA DOS SANTOS BRAZ (567556867) 

Resumo:  
 
        A carcinicultura é uma atividade econômica importante, e o Rio Grande do Norte se encontra entre os
maiores produtores do nordeste do Brasil. Contudo o aparecimento de enfermidades tem sido um obstáculo
à atividade provocando queda na produção. As principais infecções são as virais e bacterianas. O presente
estudo teve como objetivo determinar a prevalência da Hepatopancreatite Necrosante (NHP) em camarões
Litopenaeus vannamei em fazendas do estado do Rio Grande do Norte. A NHP é causada por uma bactéria
gram negativa semelhante à riquetsia, que afeta severamente a produção gerando perdas econômicas. A
determinação da prevalência foi realizada em camarões coletados em quatro fazendas do Rio Grande do
Norte, localizadas nos municípios de Tangará (F1), Macaíba (F2), Nísia Floresta (F3) e São Gonçalo (F4).
Nas fazendas F1, F3 e F4 foi analisado 1 viveiro por fazenda e na F2 foram analisados 4 viveiros. O
hepatapâncreas de cada espécime foi coletado e deste foi extraído o DNA. A bactéria da NHP foi detectada
por PCR. O produto da PCR, um fragmento de 283 pb, foi observado por eletroforese em gel de
poliacrilamida 8%. As fazendas F1, F2, F3 e F4 apresentaram respectivamente as seguintes prevalências de
NHP: 0%, 15-60%, 3,3% e 10%. A salinidade acima de 9‰ e temperaturas mais elevadas (29,90C-30,60C) 
parecem predispor à infecção NHP. Estudos adicionais são necessários para verificar a influência de outros
fatores abióticos e do manejo na prevalência da NHP. 

Palavras chave: Carcinicultura, L. vannamei, Hepatopancreatite Necrosante (NHP), PCR. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1698 
TÍTULO: "ANÁLISE LABORATORIAL DO TEOR DE GORDURA FECAL EM CRIANÇAS 
DESNUTRIDAS ." 
ALUNO: JULIA DE SOUZA CAMARA VICTOR (5372818433) 
ORIENTADOR: EDNA MARQUES DE ARAUJO SILVA (9634967434) 

Resumo:  
 
        A estimação da gordura fecal é uma investigação não invasiva e importante quando houver suspeita de
esteatorréia. A identificação de esteatorréia permite a determinar a má absorção intestinal, a qual se baseia
na presença de gordura fecal, na sua dosagem e na avaliação da absorção de gordura. Este exame é usado
para avaliar a absorção de gordura como indicadora das funções do fígado, vesícula biliar, pâncreas e
intestino. A síndrome de má absorção resulta no prejuízo da digestão ou assimilação dos alimentos pelo
pequeno intestino, resultando muitas vezes em desnutrição com prejuízos para o desenvolvimento da
criança. No estudo, foi avaliada a gordura fecal de crianças de uma unidade de saúde da cidade de Natal -
RN, através do método quantitativo do Esteatócrito Ácido, além de ser realizado também o exame
parasitológico das amostras pelo método de Ritchie(De Carlli, 2003). O objetivo do estudo é estimar os
valores normais do Esteatócrito Ácido considerando a realidade dos costumes alimentares locais, para que
sirvam de parâmetros para as análises realizadas em crianças. As análises foram realizadas em número de 3
amostras de fezes por criança, até 24 horas após a coleta. No exame parasitológico foi evidenciado que a
Giardia lamblia prevaleceu na população estudada. Quanto aos valores de referência objetivados no estudo
da análise da gordura fecal, concluímos que se faz necessário um "N" maior para obtermos resultados mais
específicos. 

Palavras chave: Gordura Fecal, Parasitológico, Esteatorréia, Má Absorção, Esteatócrito 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1701 
TÍTULO: DETERMINANTES DA HANSENÍASE EM ÁREA HIPERENDÊMICA DO MUNICÍPIO DE 
MOSSORÓ-RN: ANÁLISE A PARTIR DA BUSCA ATIVA DE CASOS. 
ALUNO: MARIA LUISA DO NASCIMENTO MOURA (4522991444) 
ORIENTADOR: SELMA MARIA BEZERRA JERONIMO (15603016434) 
CO-AUTOR: GABRIEL ANGELO DE ARAUJO SAMPAIO (5557458484) 
CO-AUTOR: ELIANA LUCIA TOMAZ DO NASCIMENTO (20167415468) 
CO-AUTOR: PRISCILLA FIGUEIREDO CAMPOS DA NOBREGA (1276002483) 

Resumo:  
 
        A hanseníase persiste como importante problema de saúde pública no Brasil, que não atingiu a meta de
eliminação da doença no mundo, conforme proposto pela OMS. O Rio Grande do Norte (RN) registrou
diversos “picos de detecção” da doença na última década, geralmente ligados a fatores operacionais. Este
trabalho objetivou utilizar a visita domiciliar como ferramenta para avaliar a dinâmica da hanseníase em 
área hiperendêmica de Mossoró-RN, e sua relação com fatores familiares, individuais e sócio-econômicos. 
Foram visitadas 258 residências, totalizando 719 pessoas examinadas, das quais 81 eram casos de
hanseníase, 212 comunicantes intradomiciliares e 426 vizinhos. Houve suspeita clínica da doença em 62
indivíduos, confirmando-se 15 novos casos, o que resulta numa taxa de detecção de 2 novos casos/100
examinados. A taxa de detecção de novos casos entre comunicantes intradomiciliares e seus vizinhos não
foi diferente (p=0,615), sugerindo exposição de ambos os grupos à infecção e sua inclusão nas estratégias
de controle da doença. Os dois grupos foram homogêneos quanto à escolaridade (p=0,518), renda familiar
(p=0,582) e número de pessoas por residência (p =0,188). Dentre os fatores individuais, apenas a idade
mostrou associação significante, sendo maior entre pacientes previamente diagnosticados com hanseníase.
O elevado índice de detecção encontrado ressalta a importância da busca ativa como instrumento de
controle da doença, auxiliando no direcionamento de ações sociais futuras. 

Palavras chave: hanseníase, fatores de risco, busca ativa 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1704 
TÍTULO: INATIVAÇÃO DA AMÍGDALA PREJUDICA APRENDIZAGEM DE RESPOSTA DE 
MEDO (MAS NÃO INATO) EM RATOS 
ALUNO: THIEZA GRAZIELLA MELO (1379199484) 
ORIENTADOR: REGINA HELENA DA SILVA (18747270829) 
CO-AUTOR: ALESSANDRA MUSSI RIBEIRO (26403824899) 
CO-AUTOR: FLAVIO FREITAS BARBOSA (1202150470) 
CO-AUTOR: HERMANY MUNGUBA VIEIRA (7434865440) 

Resumo:  
 
        Muitos estudos tentam explicar o papel da amígdala na formação de memórias aversivas, ou com
conteúdos emocionais. Contudo, estudos que visem compreender o papel indireto da amígdala como um
modulador apenas de respostas condicionadas a situações aversivas não foi testado. Para tanto o estudo
utilizou um agonista da via GABAA, muscimol, administrado antes do treino bilateralmente no complexo
amigdalóide, no intuito de avaliar a capacidade de aquisição e posterior expressão da memória emocional,
em um teste que reúne aprendizagem com contexto aversivo e medo inato em um mesmo aparato, a esquiva
discriminativa. Foram utilizados ratos Wistar machos em grupos de 7 (muscimol) e 8 (salina), injetados em
dose de 1mg/ml. Durante o treino, uma vez no aparato (um labirinto em cruz elevado modificado) ao entrar
no braço fechado aversivo era acionada uma luz intensa 100W e um ruído 80dB. O estímulo não era
repetido no teste. Foi verificado que, comparado aos animais do grupo controle, os animais tratados
demonstraram um déficit de aquisição de memória, evidenciado pelo tempo alongado de exploração do
braço aversivo durante o treino (M=117,1±67,6 e S=29,5±7,1) relacionado ao braço aversivo, mas nenhuma 
alteração no medo inato, evidenciado ao explorar os braços abertos (S=23,2±5,5 e M=11,8±3,1). Esses 
resultados sugerem que a aquisição de memórias aversivas pode ser comprometida pela inativação das
amígdalas, mas não ocorre nenhuma alteração quanto ao medo inato. 

Palavras chave: GABAa, muscimol, amígdala, memória emocional, esquiva discriminativa 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1707 
TÍTULO: REGISTROS DE LATERALLUS VIRIDIS E ORTALIS GUTTATA EM FRAGMENTOS DE 
MATA ATLÂNTICA NA GRANDE NATAL E REGIÕES PRÓXIMAS. 
ALUNO: HUDSON ALEXANDRE ARAUJO PERES (5303333418) 
ORIENTADOR: MAURO PICHORIM (50373625987) 

Resumo:  
 
        A família Rallidae é composta por aves que geralmente vivem próximo à água; a exceção é a sanã-
castanha (Laterallus viridis), espécie singular no seu gênero pela adaptação a ambientes secos. O aracuã-
pintado (Ortalis guttata) pertence a família Cracidae e é relativamente abundante em seu meio natural. O
trabalho visa uma melhor compreensão a respeito do uso do hábitat e ecologia destas espécies, sendo
desenvolvido em fragmentos de Mata Atlântica da grande Natal, além de outras localidades próximas. Estas
áreas são cobertas por floresta decídua, semidecídua, restinga arbustiva e tabuleiro-litorâneo. O projeto 
consiste no levantamento em campo através de censos e pontos com auxílio de “play-back”, a vocalização 
de cada espécie é reproduzida por 2min. Em seguida, ocorre um período de espera de resposta (5min). O
próximo ponto fica a 400m de distância. Ortalis guttata foi registrada nas seguintes localidades: APA de
Jenipabu(n=8), Mata do Jiqui(n=5), ZPA-1(n=8), Estivas-Extremoz(n=8), Sítio-Ceará Mirim(n=1), Parque 
das Dunas-Natal(n=1), Parque Industrial-Parnamirim(n=4), Jundiaí-Macaíba(n=3). L. viridis foi registrada 
nas localidades de: ZPA-1(n=9), Estivas-Extremoz(n=2) e Espírito Santo(n=1), em formações de tabuleiro-
litorâneo e restinga arbustiva. Na grande Natal L. viridis habita formações abertas e secas, representadas
principalmente pelos tabuleiros-litorâneos; e O. guttata ocorre em um gradiente ambiental mais diverso,
ocorrendo desde tabuleiros-litorâneos até florestas. 

Palavras chave: distribuição, Rallidae, Cracidae. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1711 
TÍTULO: ESTUDO DE PRÉ-FORMULAÇÃO PARA A COMPRESSÃO DIRETA DA 
PIRAZINAMIDA 
ALUNO: JANAINA DA SILVA GOES (6520989401) 
ORIENTADOR: FERNANDA NERVO RAFFIN (60253991404) 
CO-AUTOR: FATIMA DUARTE FREIRE (3015849409) 
CO-AUTOR: POLYANNE NUNES DE MELO (6114333462) 

Resumo:  
 
        A pirazinamida é um fármaco de primeira escolha utilizado no tratamento da tuberculose em
associação com a isoniazida e a rifampicina. Apresenta-se na forma farmacêutica de comprimido. A fim de 
se obter uma melhor estabilidade e economia, foram estudadas misturas do fármaco com excipientes, com o
intuito de desenvolver uma formulação adequada para a compressão direta. Foram utilizados a pirazinamida
e três excipientes, a lactose supertab, celulose microcristalina 101, nas proporções 1:1 e 5:1 como diluentes
e o estearato de magnésio como lubrificante em diferentes porcentagens (0,5% e 1,0%). Foram avaliadas as
medidas de fluxo das misturas através do ângulo de repouso, da densidade (de acordo com a Farmacopéia
Européia 4 ed) e dos valores indicativos de fluxo (Fator de Hausner - FH e Índice de Carr - IC), 
determinados através da relação entre a densidade aparente e de compactação . A Lactose supertab
apresentou um melhor desempenho em relação à Celulose microcristalina 101 por apresentar um fluxo
bom, evidenciado pelos valores de FH e IC baixos, e misturas mais homogêneas. O aumento da
porcentagem de lubrificante (estearato de magnésio) favoreceu o fluxo das misturas, que apresentaram
menores valores de FH, IC e ângulo de repouso. Foi possível observar a importância do estudo de pré-
formulação para a escolha dos excipientes que poderão ser utilizados na formulação capazes de melhorar o
fluxo do princípio ativo na forma de pó e favorecer o processo de compressão direta. 

Palavras chave: Pirazinamida; Tuberculose; Compressão direta; Pré-formulação. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1712 
TÍTULO: POLISSACARÍDEOS SULFATADOS DA MACROALGA CODIUM ISTHMOCLADUM 
COM EFEITO ANTINOCICEPTIVO E ANTIINFLAMATÓRIO. 
ALUNO: SARA LIMA CORDEIRO (1168149428) 
ORIENTADOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA (76111830449) 
CO-AUTOR: LEANDRO SILVA COSTA (4647720446) 
CO-AUTOR: DIEGO DE ARAUJO SABRY (5234517411) 
CO-AUTOR: JAILMA ALMEIDA DE LIMA (5116158411) 

Resumo:  
 
        As algas marinhas sintetizam polissacarídeos que são sulfatados (PS) e a esses se atribui diversas
atividades farmacológicas, o que justifica em parte o uso das algas como uma fonte importante de
substâncias com potencial terapêutico. Este estudo teve como objetivo extrair e caracterizar PS do Codium
isthmocladum, e avaliar a atividade antinociceptiva e anti-inflamatória, desses PS, em camundongos Swiss. 
A alga foi submetida à proteólise e fracionamento com volumes crescentes de acetona (F0,3; F0,5; F0,7;
F0,9; F1,2). Os PS foram caracterizados e quantificados por eletroforese em gel de agarose e dosagem de
açúcares totais, que demonstraram a presença de PS em todas elas. O teor de sulfato foi determinado pelo
método da gelatina/bário. Os monossacarídeos constituintes foram identificados por cromatografia em
papel; as frações apresentaram galactose, manose, arabinose e traços de xilose. No teste de indução de
contrações abdominais por ácido acético, as frações de PS possuem uma diferença significativa em relação
ao controle (Salina 0,9%). De todas as frações, F0,9 apresentou potencial antinociceptivo superior ao
observado para Dipirona®, tendo efeito dose-tempo dependente. O efeito da fração F0,9 no processo
inflamatório diminuiu 50% do influxo de leucócitos para a cavidade peritoneal. Portanto, os PS ricos em
galactose da alga C. isthmocladum mostram nos ensaios in vivo que possuem potencial como composto
antinociceptivo relacionado com o processo inflamatório. 

Palavras chave: Macroalga Verde, Atividades Farmacológicas, Galactanas 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1713 
TÍTULO: CORRELAÇÃO ENTRE COMPOSIÇÃO MONOSSACARÍDICA E ATIVIDADE 
ANTIOXIDANTE DE POLISSACARÍDEOS SULFATADOS DA ALGA VERDE CAULERPA 
CUPRESSOIDES 
ALUNO: DAYANNE LOPES GOMES (6504638462) 
ORIENTADOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA (76111830449) 
CO-AUTOR: LEANDRO SILVA COSTA (4647720446) 
CO-AUTOR: NEDNALDO DANTAS DOS SANTOS (2134003405) 
CO-AUTOR: MARIANA SANTANA SANTOS PEREIRA DA COSTA (1071918494) 

Resumo:  
 
        Os polissacarídeos sulfatos (PS) de macroalgas possuem diversas atividades farmacológicas. O
objetivo do presente trabalho foi verificar a correlação da salinidade na composição dos PS da Caulerpa
cupressoides, coletada na praia de Búzios-Parnamirim/RN (CCB) (30ppm) e na praia de Camapum-
Macau/RN (CCM) (40ppm) e analisar a atividade antioxidante in vitro desses PS. Após extração e
fracionamento obtive-se quatro frações. Análises demonstraram a presença de galactose, glicose, xilose,
manose e arabinose, nos PS de CCB e CCM, porém foi identificado diferenças quantitativas desses
monossacarídeos quando se comparou as frações correlatas. Não houve diferença no teor de sulfato das
frações de CCB e suas correspondentes em CCM. Análises físico-químicas não mostraram diferenças entre 
CCB e suas correlatas em CCM. Os PS não apresentaram atividade seqüestradora de íons hidroxila e
tiveram baixo poder redutor. Todas as frações apresentaram capacidade antioxidante total e quelação de
metal, havendo diferenças nas atividades das frações de CCB e suas correspondentes em CCM. Os dados
demonstraram que a diferença de salinidade encontrada nas praias não induz a alga estudada a produzir
diferentes tipos de PS. Porém, o stress salino provocou uma alteração na proporção dos monosasacarídeos
constituintes desses polímeros das frações que pode ter se refletido nas suas atividades antioxidantes. 

Palavras chave: Caulerpa cupressoides, salinidade, polissacarídeos sulfatados. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1718 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DA PIRAZINAMIDA 
ALUNO: POLYANNE NUNES DE MELO (6114333462) 
ORIENTADOR: FERNANDA NERVO RAFFIN (60253991404) 
CO-AUTOR: FATIMA DUARTE FREIRE (3015849409) 
CO-AUTOR: JANAINA DA SILVA GOES (6520989401) 

Resumo:  
 
        A caracterização física do princípio ativo é importante na especificação das matérias-primas para um 
melhor processo de formulação, tendo em vista que se tornam conhecidas suas propriedades tecnológicas.
Este trabalho teve como objetivo avaliar as características físicas, e variação das propriedades tecnológicas
para elaborar a especificação da pirazinamida a ser adquirida pelo NUPLAM. Foram analisados 11 lotes da
matéria-prima e comparados por ANOVA em relação às densidades aparente (Da) e de compactação (Dc)
(de acordo com a Farmacopéia Européia 4 ed), além do ângulo de repouso e da análise granulométrica
(determinado por microscopia óptica). A pirazinamida apresentou três grupos distintos tanto para Da como
para Dc. Um lote apresentou Da de 0,61g/mL, 8 lotes tiveram Da entre 0,53 e 0,57g/mL, e 2 lotes, Da de
0,49g/mL. Para Dc, 2 lotes apresentaram Dc de 0,76g/mL, 8 lotes tiveram Dc entre 0,63 e 0,73g/mL e um
lote apresentou Dc de 0,61g/mL. Os valores de ângulo de repouso variaram entre 40º e 51º, o que 
caracteriza um fluxo muito fraco. O diâmetro médio das partículas variou entre 10µm e 37µm, acarretando 
uma grande influência sobre o fluxo da pirazinamida: os lotes com partículas menores que 20µm 
apresentaram indicativos de fluxo ruim, o que pode dificultar o processo de fabricação de comprimidos. A
caracterização tecnológica da pirazinamida evidenciou a necessidade de estabelecer limites adequados para
garantir a qualidade do produto final. 

Palavras chave: Pirazinamida; Especificação; Propriedades tecnológicas 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1723 
TÍTULO: TRIAGEM FITOQUÍMICA E CROMATOGRAFIA EM CAMADA DELGADA APLICADA 
À IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES DAS ESPÉCIES VEGETAIS OCIMUM GRATISSIMUM 
L., ROSMARINUS OFFICINALIS L., LIPPIA ALBA E PEUMUS BOLDUS 
ALUNO: IZABEL MARIA TOMAZ (7445126465) 
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468) 

Resumo:  
 
        Cerca de 65 a 80% da população que vive em países em desenvolvimento depende essencialmente de
plantas como cuidados primários de saúde o que pode gerar sérias conseqüências pelo uso sem orientação.
Por isso, foi realizada uma pesquisa com quatro espécies de plantas, adquiridas da população, para verificar
a eficácia da Ocimum gratissimum L., Rosmarinus officinalis L., Lippia Alba e Peumus Boldus,
conhecidas, vulgarmente, por alfavaca de caboclo, alecrim, erva-cidreira e boldo, respectivamente. Com o 
objetivo de oferecer à sociedade um suporte de informações necessárias na utilização segura e eficiente de
diversas espécies vegetais empregadas como remédio caseiro na cidade do Natal. Foi realizada uma visita
ao Clube de Mães de Brasília Teimosa visando obtenção de espécies vegetais para análise. Tais espécies
passaram por testes de identificação preliminar (triagem fitoquímica) para a identificação, em cada espécie
vegetal, de compostos químicos. Além de triagem fitoquímica, os mesmos extratos foram analisados por
cromatografia em camada delgada. Em geral, foram encontrados: fenóis, lactonas, cumarinas (exceto boldo
e alecrim), catequinas (exceto boldo e erva-cidreira), resinas, alcalóides (exceto boldo e erva-cidreira), 
taninos, gomas e saponósidos e dessa forma, foi comprovada a identidade das espécies em estudo,
respondendo às expectativas da população em relação aos seus efeitos terapêuticos, e, em geral, riscos
toxicológicos não foram encontrados. 

Palavras chave: fitoterapia; identificação química; plantas medicinais. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1731 
TÍTULO: DIAGNÓSTICO SÓCIO ECONÔMICO E CULTURAL DO SEGMENTO PESQUEIRO DA 
RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ESTADUAL PONTA DO TUBARÃO, 
MACAU/RN 
ALUNO: FERNANDA BARROS SOARES (5204522409) 
ORIENTADOR: ANA EMILIA LEITE GUEDES (15576302400) 
CO-AUTOR: LARA CLARISSE DE LIMA SILVA (6732190466) 
CO-AUTOR: RUTY EULALIA DE MEDEIROS EUFRASIO (6513711479) 
CO-AUTOR: LAURA CAMILA PEREIRA LIBERALINO (3126289436) 

Resumo:  
 
        Diogo Lopes é um porto pesqueiro localizado no município de Macau/RN. O estudo propôs delinear o
perfil sócio-econômico e de valorização do pescado como alimento saudável e adequado para a população. 
Para alcançar o objetivo anunciado foram aplicados 118 questionários entre os 472 pescadores (as)
artesanais cadastrados na Colônia de Pescadores desse distrito. Os resultados apontaram que 47% dos
entrevistados tiveram como nível máximo de escolaridade a 4ª série do ensino fundamental. A presença de 
eletrodomésticos (geladeira e liquidificador) e de utensílios culinários (tábua de carne, panela de pressão e
porta garrafão) permitiu verificar a influência positiva no manejo da água e dos alimentos no que diz
respeito à conservação da matéria prima. Procurou-se revelar comportamentos em torno da alimentação. O 
consumo de peixes correspondeu a 100% e o de mariscos a 85%. Já a freqüência de consumo de peixes foi
igual a 46%, diariamente e a de mariscos a 47%, eventualmente. Com relação às formas de preparo e
consumo, a fritura foi identificada como a mais freqüentemente utilizada para o preparo de peixes (81%) e
mariscos (51%). O excessivo consumo de gorduras totais utilizadas no preparo dos pescados podem
conduzir pescadores (as) aos comportamentos alimentares de risco para a saúde e a nutrição. Trabalhos
como esse contribuem para o respeito aos hábitos regionais, valorização de hábitos alimentares saudáveis e
identificar comportamentos de risco em torno das práticas alimentares. 

Palavras chave: Pescado; Perfil Sócio-Econômico; Alimentação Saudável 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1732 
TÍTULO: ATENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM GERIATRIA: PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO EM 
MULHERES IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS 
ALUNO: ARIANE EMERENCIANO DA CAMARA (5659705421) 
ORIENTADOR: RICARDO OLIVEIRA GUERRA (39643069400) 
CO-AUTOR: CRISTIANO DOS SANTOS GOMES (6041944475) 
CO-AUTOR: LIANE DE BRITO MACEDO (7378632422) 
CO-AUTOR: LORENNA MARQUES DE MELO SANTIAGO (1450916430) 

Resumo:  
 
        Introdução: Na área de Geriatria, a fisioterapia contribui bastante no que diz respeito a manutenção da
independência e da autonomia dos idosos. O projeto em questão visa minimizar os efeitos deletérios do
envelhecimento na autonomia funcional de mulheres idosas residentes no asilo Lar Espírita da Vovozinha,
Natal-RN. Seu objetivo é avaliar os idosos que terão atendimento individual ou em grupo e realizar 
atividades de prevenção e reabilitação. Metodologia: As atividades trabalhadas pelos professores e alunos
junto às idosas serão de acordo com os resultados de uma avaliação prévia do estado clínico e funcional de
cada residente. Serão categorizados 03 grupos de trabalho (independentes, dependentes, cuidados
especiais). Realizar-se-á atendimento individual às idosas com maiores graus de incapacidade e
atendimento em grupo às demais,onde terão atividades que enfocarão a prevenção e a manutenção da
capacidade funcional, contribuindo para um estilo de vida mais ativo. Resultados/Conclusão: As metas
foram atingidas com sucesso, mostrando como aspectos positivos: uma melhora na qualidade de vida das
idosas, avaliada subjetivamente por meio da observação de seus comportamentos, do considerável aumento
da auto-estima, da maior interação social e maior participação nas atividades em grupo. Foi observado
melhora nos distúrbios de marcha e equilíbrio, amplitude de movimento, na realização das atividades da
vida diária (AVD), além de bem-estar físico, mental. 

Palavras chave: atividade da vida diaria, funcionalidade, fisioterapia, idoso 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1733 
TÍTULO: CARACTERÍSTICA DO LOCAL DE TRABALHO RELACIONADA AOS EMPECILHOS 
PARA O USO DE RESULTADOS DE PESQUISA NA PRÁTICA DOS ENFERMEIROS DAS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 
ALUNO: JULIANA MEDEIROS BATISTA (5281668404) 
ORIENTADOR: BERTHA CRUZ ENDERS (25444816415) 

Resumo:  
 
        Trata-se do desdobramento de um projeto maior que diagnosticou os empecilhos à utilização dos
resultados das pesquisas na prática pelos enfermeiros no Estado do Rio Grande do Norte. O presente estudo
buscou mostrar como as características do local de trabalho, no âmbito hospitalar, podem influenciar na
implementação da Prática Baseada em Evidências (PBE). O estudo contou com a participação de 7
hospitais (sendo 4 de ensino e 3 pertencentes à SESAP), 5 em Natal, 1 em Santa Cruz e 1 em Mossoró. O
objetivo foi caracterizar os hospitais participantes do estudo quanto a estrutura e serviços, identificar os
empecilhos à pesquisa apontados pelos enfermeiros dessas instituições e avaliar a existência de diferenças
entre os 7 hospitais quanto aos empecilhos à pesquisa identificados pelos enfermeiros. Os hospitais foram
selecionados por ser considerados de referência em suas cidades e por ser campo de prática para os
acadêmicos de enfermagem. Através da técnica ANOVA aplicada aos dados referentes aos fatores da escala
de empecilhos para os 7 hospitais, identificou-se que os hospitais universitários apresentaram menos
empecilhos para a pesquisa que os hospitais de referência de grande porte pertencentes à SESAP, em 3 dos
4 fatores pesquisados, enfermeiro (p = 0,002), organização (p = 0,000) e a pesquisa em si (p = 0,005).
Conclui-se que há uma tendência para os hospitais de ensino serem mais favoráveis para a PBE, talvez
devido à natureza de urgência dos hospitais da SESAP. 

Palavras chave: Enfermagem; Pesquisa; Hospital. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1734 
TÍTULO: A INCLUSÃO DO DEFICIENTE FÍSICO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
ALUNO: KEYBY GLECIO ARAUJO DOS SANTOS (5991795460) 
ORIENTADOR: EDMILSON PINTO ALBUQUERQUE (18822665449) 
CO-AUTOR: VICTOR OLIVEIRA ALBUQUERQUE DOS SANTOS (6188815495) 

Resumo:  
 
        É papel da escola conscientizar os alunos da necessidade de inserir as pessoas com necessidades
educativas especiais no âmbito escolar, para assim levarem uma vida normal em meio a muitas diferenças
individuais, e é fundamental que nessa inclusão, os deficientes físicos (deficiência trabalhada nesse artigo)
tenham aulas de Educação Física, para aprenderem que é de fundamental importância que eles pratiquem
atividades físicas, para desenvolverem partes dos seus corpos que não são exigidas no cotidiano, além da
prática esportiva, que é muito usada para elevar a auto-estima dos deficientes físicos. E é na escola que 
muitas vezes se inicia essa inclusão do deficiente físico no esporte, e em outras atividades físicas, cabendo
ao professor de Educação Física saber criar e adaptar à sua aula, para que seja possível tanto o (os) aluno
(os) com deficiência física, como os alunos considerados normais, participarem da aula.A inclusão do
deficiente físico nas aulas de Educação Física e nas práticas esportivas não é um processo fácil,
principalmente pela falta de estruturas físicas adequadas para essas pessoas. Então ao longo do artigo,
mostraremos como pode ser feita essa iniciação à prática esportiva e a iniciação à aula de Educação Física. 

Palavras chave: educação física; deficientes físicos; esportes paraolímpicos; inclusão 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1736 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS DA QUALIDADE DE FORMAS FARMACÊUTICAS 
SEMI-SÓLIDAS DE PRODUTOS MANIPULADOS NA CIDADE DE NATAL-RN 
ALUNO: ANA PRISCILLA MARINHO CATUNDA (5726541464) 
ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO (62001728468) 
CO-AUTOR: ITALO POLACO FERNANDES NEVES (5693702480) 

Resumo:  
 
        A avaliação da qualidade de produtos farmacêuticos para a segurança da reprodutibilidade entre os
seus diferentes lotes favorece a produção de medicamentos manipulados pelas farmácias. Por isso visando a
análise de parâmetros para o controle de qualidade dos cremes: Crodabase®(B1L1 e B1L2), Lanette® 
(B2L1 e B2L2), Polawax® (B3L1 e B3L2), e dos géis: Carbopol® (G1) e Natrosol® (G2) foram 
determinados parâmetros através da avaliação microbiológica, pH, espalhabilidade e microscopia óptica por
imagens. As amostras B2L1 e B3L1 apresentaram, respectivamente, 2,0 x 10 UFC/g e 1,0 x 10 UFC/g;
estas amostras enquadram-se no limite permitido. Na análise de pH os produtos analisados mantiveram-se 
dentro da faixa ácida, não havendo variações significativas entre os lotes das bases. A espalhabilidade
demonstrou que a B1L1 e B1L2 apresentaram perfil muito superior às demais bases e géis. Os demais
produtos apresentaram perfil de espalhabilidade muito semelhante entre si, porém inferior a B1L1 e B1L2.
A microscopia óptica por imagens possibilitaram a caracterização e diferenciação entre as amostras, uma
vez que macroscopicamente são semelhantes quanto as suas caracteristicas organolépticas. Este estudo
contribui na determinação de parâmetros de qualidade de formas farmacêuticas semi-sólidas de produtos 
manipulados. 

Palavras chave: produtos manipulados, controle microbiológico, qualidade 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1739 
TÍTULO: BEIJA-FLORES VISITANTES DE HOHENBERGIA RIDLEYI (BROMELIACEAE) NO 
PARQUE ESTADUAL DUNAS DE NATAL, RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL 
ALUNO: LUCIANA HELENA SILVA ROCHA (4744334474) 
ORIENTADOR: MAURO PICHORIM (50373625987) 
CO-AUTOR: FABIOLA PATRICIA DA SILVA RUFINO (6615358433) 
CO-AUTOR: HUDSON ALEXANDRE ARAUJO PERES (5303333418) 
CO-AUTOR: LIVIA MARIA DA COSTA DANTAS (6422719418) 

Resumo:  
 
        A interação beija-flor/bromélia é um importante tema de pesquisas ecológicas sobre polinização, 
repartição de recursos e coevolução animal/planta, além de ter sido pouco investigada no Nordeste
brasileiro. Em função disso, esse trabalho tem como objetivo levantar as espécies de beija-flores visitantes 
da bromélia Hohenbergia ridleyi e descrever o padrão de visitação de cada uma no Parque Estadual Dunas
de Natal, RN. Quatro áreas do Parque foram escolhidas para o desenvolvimento do trabalho, com base na
abundância de espécimes de H. ridleyi. A observação e identificação dos beija-flores contaram com o 
auxílio de binóculo, câmera digital e guias de campo. A tomada de dados incluiu o número de flores
visitadas por inflorescência, horário de visita e distribuição espacial entre as áreas estudadas. O trabalho foi
realizado inicialmente nos períodos da manhã e da tarde e posteriormente em visitas semanais matutinas, já
que este demonstrou ser o período de maior atividade dos beija-flores. Ao todo registramos seis espécies de 
beija-flores: Phaethornis ruber, Chlorestes notata, Chlorostilbon lucidus, Amazilia versicolor, A. fimbriata e
A. leucogaster, sendo que as duas últimas não constam na lista oficial de espécies do Parque. As espécies
registradas apresentaram distribuições espaciais e freqüências de visitação distintas entre as áreas, sendo
que algumas (Chlorestes notata e Amazilia fimbriata) apresentaram comportamento territorialista,
investindo contra os demais visitantes. 

Palavras chave: Beija-flores, bromélia, polinização 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1742 
TÍTULO: PERFIL IMUNOMOLECULAR DAS LEUCEMIAS AGUDAS: UMA ABORDAGEM 
BASEADA NAS ANÁLISES POR CITOMETRIA DE FLUXO 
ALUNO: KARLO ANGELO CORDEIRO (93854323387) 
ORIENTADOR: GERALDO BARROSO CAVALCANTI JUNIOR (10861203453) 
CO-AUTOR: DIOGO CAVALCANTE JACOME (3796455484) 
CO-AUTOR: LAIRTON AUGUSTO LOPES DE MENDONCA (4810588424) 
CO-AUTOR: RANIERI FERNANDES DA SILVA (89818016491) 

Resumo:  
 
        O diagnóstico das leucemias agudas é estabelecido por meio de avaliação morfológica do sangue
periférico e da medula óssea. Com o emprego de anticorpos monoclonais (AM), a imunofenotipagem tem
se tornado uma prática rotineira no diagnóstico dessas neoplasias. O objetivo desse estudo foi realizar
imunofenotipagens de leucemias agudas utilizando AM e correlacionar estes dados com os aspectos
clínicos e epidemiológicos desses pacientes. Foram realizadas imunofenotipagens em células blásticas de
35 pacientes portadores de leucemias agudas utilizando AM de antígenos linfóides (CD1a; CD2; CD3;
CD5; CD7; CD8; CD4; CD10; CD22; CD19), mielóides ( CD13; CD33), monocíticas (CD14), além de
CD34, CD45, HLADr, e TdT sendo realizada a análise por citometria de fluxo. Foram coletadas
informações dos pacientes como idade, sexo, cor, e dados clínicos e laboratoriais. Dos casos analisados,
31,5% foram LMA e 68,5%LLA. No aspecto clínico-tumoral, observou-se que nas LMAs a hepatomegalia 
predominou em 83,3% dos casos e nas LLAs a adenomegalia generalizada predominou em 73% dos casos.
Na citomorfologia, observou-se nas LMAs um predomínio de subtipo M4 ao passo que nas LLAs ocorreu o
subtipo L2 nas LLA-T e L1 nas LLA do tipo pré-B. Apesar do número de casos serem baixos para a análise
estatística, os autores ressaltam a importância da caracterização imunofenotípica das células leucêmicas e a
classificação citomorfológica como uma melhor estratégia terapêutica e na previsão das leucemias agudas. 

Palavras chave: Imunofenotipagens, Anticorpos Monoclonais, LMA, LLA 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1744 
TÍTULO: COMPORTAMENTO DE CUIDADO À PROLE EM CALLITHRIX JACCHUS: 
INFLUÊNCIA SENSORIAL 
ALUNO: ANA KAROLINA DOS SANTOS (950036498) 
ORIENTADOR: MARIA TERESA DA SILVA MOTA (37847538415) 
CO-AUTOR: MARICELE NASCIMENTO BARBOSA (2825628425) 

Resumo:  
 
        Os calitriquídeos apresentam um sistema de cuidado cooperativo à prole, que é influenciado por
estímulos sensoriais advindos dos filhotes recém-nascidos e por flutuações nos níveis hormonais dos
cuidadores. O objetivo deste estudo foi avaliar a resposta hormonal e comportamental de machos adultos de
sagüi (Callithrix jacchus) à vocalização de filhotes. Para tal, foram usados 12 machos adultos experientes e
inexperientes no cuidado à prole. Os animais foram avaliados em 2 condições experimentais: a) antes e b)
após a exposição ao estímulo sonoro. Foram registradas a freqüência de aproximações da fonte, o tempo de
permanência junto ao estímulo e a locomoção na gaiola-teste. Após as observações foram coletadas 
amostras de sangue para dosagem dos níveis plasmáticos de prolactina e cortisol. A análise estatística foi
realizada pelos testes de Wilcoxon e t de Student. Os machos se aproximaram e passaram mais tempo
próximo a fonte sonora e se locomoveram mais na gaiola-teste durante a exposição à vocalização do filhote. 
Não foi verificada diferença nos níveis de prolactina dos machos após a exposição à vocalização, e essa
resposta não foi influenciada pela experiência prévia nessa atividade. Todavia, os valores de cortisol foram
significativamente mais elevados após a apresentação do estímulo, especialmente nos animais experientes.
Dessa forma, o padrão de liberação de cortisol foi influenciado pela vocalização do infante sugerindo um
aumento do estado de alerta pelo cuidador. 

Palavras chave: Callitrix jacchus, cortisol, prolactina, responsividade comportamental 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1746 
TÍTULO: A PESQUISA EM QUALIDADE DE ÁGUA E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM AÇUDE 
DO RN. 
ALUNO: MARIA NADYA DE ANDRADE SILVA (29685234817) 
ORIENTADOR: MAGNOLIA FERNANDES FLORENCIO DE ARAUJO (51274957400) 
CO-AUTOR: ALINE DE SOUZA AMORIM (1216673403) 
CO-AUTOR: LINEDLA DA SILVEIRA SILVA (854164448) 

Resumo:  
 
        O bacterioplâncton está entre os componentes mais importantes dos ecossistemas aquáticos, pois
participa na ciclagem de nutrientes e no fluxo de energia da cadeia alimentar, dentre outras funções. São
bons indicadores de qualidade de água. Este estudo teve como objetivo caracterizar as comunidades
microbianas de cinco açudes do Rio Grande do Norte. Foram determinadas as densidades das bactérias e
dos protozoários dos açudes de Boqueirão de Parelhas, Cruzeta, Gargalheiras, Passagem das Traíras e Itans
e estabeleceram-se relações entre estes e alguns parâmetros físico-químicos para melhor compreensão do 
funcionamento desses reservatórios. A densidade bacteriana foi maior nos pontos de coleta próximos à
entrada dos rios que originam os açudes. Os protozoários tiveram seus níveis mais elevados nas coletas
feitas no final de Novembro. Os resultados observados indicam a necessidade de monitoramento contínuo
da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Assu. 

Palavras chave: bacterioplâncton. protozooplâncton qualidade da água. semi-árido. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1747 
TÍTULO: RISCO SANITÁRIO EM PROPAGANDAS DE ALIMENTOS PARA PRATICANTE DE 
ATIVIDADE FÍSICA NA CIDADE DE NATAL-RN. 
ALUNO: FABIO RESENDE DE ARAUJO (6210505473) 
ORIENTADOR: MARIA CLEIDE RIBEIRO DANTAS DE CARVALHO (13908464404) 
CO-AUTOR: CLAUDIA MARGARETH DE QUELHAS FIDALGO (7350795440) 
CO-AUTOR: MARIA GIOVANA BINDER PAGNONCELLI (2714319971) 
CO-AUTOR: MICHELLE CRISTINE MEDEIROS DA SILVA (5124604425) 

Resumo:  
 
        Freqüentadores de academias de ginástica são, em geral, indivíduos com acesso a informações sobre
nutrição e atividade física. No Brasil não existe ainda uma resolução específica para propaganda de
alimento, para o monitoramento de peças publicitárias a RDC nº 259 de 2002 abrange publicidade, porém é 
especifica para rotulagem. As Portarias 30, 32 e 222 de 1998 estabelecem normas para Alimentos para
Controle de Peso, Suplementos Vitamínicos e/ou Minerais e Alimentos para Praticantes de Atividade Física
respectivamente. O projeto de monitoramento de propaganda de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária da
ANVISA na cidade de Natal-RN em 2007 e 2008 avaliou 15 peças publicitárias, sendo divulgado por estas
162 produtos específicos destas portarias, captadas em farmácias, consultórios, rádio e supermercados.
Verificou que em 93% das peças são omitidas frase obrigatórias de advertência de uso, sendo estas
indispensáveis para evitar consumo inadequado e evitar situações de ingestão inapropriada por gestantes e
portadores de intolerâncias alimentares. A composição química do produto não ocorreu em 60% das peças,
e 20% desta foram alegadas propriedade terapêuticas, sendo estas proibidas para alimento. As peças em sua
maioria eram ilustradas com atletas hipertrofiados associando a ingestão do produto a efeitos não verídicos.
É conclusivo que tais propagandas são de elevado risco sanitário, pois possibilitam engano e confusão do
consumidor. 

Palavras chave: suplementos, atividade física, nutrição, vigilância sanitária 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1750 
TÍTULO: SERTÃO BONITO: UMA OPÇAO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E TURISMO 
SUSTENTÁVEL NO SERTÃO NORDESTINO 
ALUNO: ERALDO MORAIS DE ALMEIDA (78514541404) 
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO COSTA MARTIM (11419903187) 

Resumo:  
 
        Neste trabalho procuramos apresenta um problema que vem ocorrendo no interior do Rio Grande do
Norte, mais precisamente na região conhecida como Seridó, região encravada no polígono das secas, aonde
a vegetação xerófita (caatinga) vem sendo usada como uma fonte alternativa de energia na fabricação de
telhas, tijolos, além das panificadoras, essa ação antrópica configura-se como uma pratica predatória, tende 
em vista que favorece atividades econômicas, contudo, prejudica e degrada o ecossistema. O Sertão Bonito
é um novo conceito em Educação Ambiental para essa região, situado a 8km de Currais Novos. Numa
estrutura de 200 hectares, em pleno semi-árido (Sertão Seridó), contamos com um espaço exuberante e
diversificado de atividades que oferecem condições ideais para a integração homem-natureza, constituindo-
se de um ambiente singular ideal para passeios, excursões, estudos, planejamentos. As Práticas ecológicas e
pedagógicas, são repassadas aos visitantes por meio de palestras, trilhas educativas e aulas de
planejamentos. Tal iniciativa já foi alvo de varias reportagens em jornais, regionais (Tribuna do Norte, RN
TV, TVU) e até revistas nacionais como na Revista Nova Escola, Editora Abril (março de 2002). Contudo,
os projetos estão mais voltados para os educadores, já que eles são formadores de opinião. 

Palavras chave: Educação ambiental, Ecossistema, Semi-árido 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1751 
TÍTULO: QUALIDADE DO SONO E CRONOTIPO DOS ESTUDANTES DE MEDICINA: ESTUDO 
TRANSVERSAL 
ALUNO: ADISON MITRE ALVES DE LIMA (6788894493) 
ORIENTADOR: JOHN FONTENELE ARAUJO (22800662387) 
CO-AUTOR: RENATA DAVIN GOMES PARENTE (6112485494) 
CO-AUTOR: HOSANA APARECIDA DA COSTA SILVEIRA (4646587483) 
CO-AUTOR: GABRIELA CARMINHOLA GOMES VARELA (6319644443) 

Resumo:  
 
        INTRODUÇÃO: Em estudantes universitários, principalmente dos cursos com grande demanda
acadêmica como o de medicina, a qualidade do sono está comprometida por fatores como o cronotipo do
indivíduo (preferência quanto ao horário de dormir e acordar – um fator endógeno) e o ciclo claro-escuro, 
além das exigências do curso, como o horário de início das aulas. OBJETIVO: Buscar relação entre a
qualidade do sono dos estudantes de medicina da UFRN com seus respectivos cronotipos, avaliando se
algum cronotipo específico está mais propenso a ter uma melhor ou pior qualidade do sono. MÉTODOS: O
estudo realizado foi do tipo observacional, transversal, individuado, do tipo inquérito, no qual foram
aplicados questionários a 234 estudantes, do 1º ao 8º período, exceto o 3º, do curso de Medicina da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Para a elaboração das questões, foram utilizados o Índice de
Qualidade de Sono de Pittsburg (IQSP) e a avaliação do cronotipo (HO) de cada aluno, utilizando-se o teste 
ANOVA para avaliação estatística dos dados. RESULTADOS: Foi encontrada uma correlação entre IQSP e
HO (p<.001), onde os vespertinos têm uma qualidade de sono mais baixa que os matutinos. CONCLUSÃO:
a baixa qualidade de sono desses estudantes deve-se, em parte, ao horário de início das aulas, privando-os 
de sono, principalmente os vespertinos, aqueles que dormem e acordam mais tarde. 

Palavras chave: Cronotipo, Qualidade de Sono 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1754 
TÍTULO: PERFIS DE COMPORTAMENTO E DA ATIVIDADE MOTORA DO MOCÓ (KERODON 
RUPESTRIS) SOB DIFERENTES INTENSIDADES LUMINOSAS. 
ALUNO: HENRIQUE JAMES (1174346477) 
ORIENTADOR: ALEXANDRE AUGUSTO DE LARA MENEZES (10845054449) 

Resumo:  
 
        Na tentativa de descrever os perfis diários de comportamento e da atividade do mocó, Kerodon
rupestris, um roedor endêmico do semi-árido do nordeste brasileiro, dois animais foram submetidos a ciclos
de claro-escuro 12:12h com níveis diferentes de luminosidade (2500:<1, 650:<1, 100:<1, 10:<1 lux),
condições constantes de temperatura e de umidade e mantidos em gaiolas individuais com água e alimento
ad libitum. Foram monitorados a atividade motora e os comportamentos de face, coçar, coprofagia, poleiro,
morder/lamber e ingestão de água e de ração. No animal 1 a atividade foi maior nos níveis de 650 e 100 lux
distribuindo sua atividade no claro e escuro, com picos nas transições de fase; o animal 2 exibiu maiores
índices na intensidade de 650 lux, concentrando a maior parte da atividade no escuro em todas as etapas.
Apenas para o animal 1 houve diferença na ingestão de água entre as condições de 650 e 10 lux e diferenças
entre as condições de 2500, 650 e 10 lux na utilização do comedouro. O estudo indicou que os níveis de
intensidade luminosa influeciam a atividade dos animais, mas em conformidade com trabalho anterior,
apontou para um animal polifásico que distribui sua atividade e comportamentos ao longo do dia e da noite.
A distribuição dos comportamentos indica o mocó como uma espécie oportunista para explorar os recursos
do ambiente onde vive, tendo em vista as condições agressivas das zonas rochosas encontradas no semi-
árido nordestino. 

Palavras chave: mocó, comportamento, ritmo circadiano, intensidade luminosa 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1757 
TÍTULO: EPILEPSIA NA CRIANÇA: ESTUDO GENÉTICO EPIDEMIOLÓGICO 
ALUNO: DIANA TAISSA SAMPAIO MARINHO (4824147409) 
ORIENTADOR: AUREA NOGUEIRA DE MELO (7428219434) 
CO-AUTOR: ANA PAULA DE PAIVA SERRANO (5416197480) 
CO-AUTOR: KEILA RAISSA FERNANDES FILGUEIRA (5574160439) 
CO-AUTOR: SHEILA CELESTE LIMA DA SILVA (946316465) 

Resumo:  
 
        Introdução:Muitas descobertas promissoras sobre a base genética das epilepsias têm sido
estabelecidas. Estudos epidemiológicos em famílias e casais consangüíneos vêm iluminando o caminho
outrora obscuro da natureza de algumas dessas influências. Objetivos:Determinar a prevalência de história
familiar e/ou consangüinidade das epilepsias na criança. Métodos:Realizou-se estudo de Coorte transversal 
retrospectivo utilizando-se protocolo padrão. Selecionou-se 353 prontuários. Na idade de 1 mês a 18 anos, 
de ambos os sexos. Resultados:Selecionaram-se 289 (81,87%) casos, a maioria do sexo masculino 
(58,82%), 113 (39,01%) tinham idade entre 1 e 5 anos e 116 (40,13%) tinham idade entre 1 mês e 1 ano.
Excluiram-se 64 prontuários (18,13%). Um total de 133 pacientes (46,02%) com epilepsia e história 
familiar positiva; 60 (17,30%) sem história familiar, em 96 dos casos (32,22%), não houve informação. Nos
pacientes com história familiar 65 (48,87%) apresentavam crise do tipo generalizada e 57 (42,86 %) do tipo
parcial. Quanto à consangüinidade, não foi possível determinar precisamente sua influência nas crises
epilépticas em virtude da falta de informação nos prontuários. Conclusão:Suscetibilidade para epilepsia
pode ser determinada geneticamente através da história familiar positiva, sendo esta mais comum em
epilepsia generalizada. Em relação à consangüinidade não foi possível uma conclusão de sua influência
sobre a epilepsia devido à falta de documentação precisa no prontuário médico. 

Palavras chave: epilepsia; crises epilépticas; consangüinidade; história familiar 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1758 
TÍTULO: CLUSTER DO CAMARAO : UM ESTUDO SOBRE SEUS BENEFICIOS 
ALUNO: ABDON SILVA RIBEIRO DA CUNHA (5859125488) 
ORIENTADOR: MARIANA BALDI (93238479768) 

Resumo:  
 
        O estudo foi realizado no ramo da carcinicultura, atividade que compreende o cultivo do camarão
marinho em cativeiro. Dentre as regiões brasileiras, a região nordeste ocupa destaque no tocante a
produção. Concentra 97% da produção nacional devido principalmente a condições climáticas favoráveis.
O Nordeste Brasileiro chegou a ter a maior produtividade do mundo e produto de maior exportação no RN.
O Estado do RN Estado forma um cluster por concentrar um grande número de carcinicultores. A literatura
mostra que empresas que estão inseridas em clusters tem vantagens competitivas em relação as que não
estão inseridas em clusters, sendo a difusão da inovação na cadeia produtiva uma das vantagens. Este
Trabalho trata-se de um Estudo de caso que tem como objetivo maior analisar benefícios que o setor pode 
alcançar em está inserido em um aglomerado (cluster) e investigar o ponto da cadeia produtiva que a
inovação se deve fazer mais presente para a diferenciação do mercado. Como conseqüência do segundo
objetivo, fez-se um estudo das fases da cadeia produtiva do setor. É um estudo exploratório e descritivo. Os
dados utilizados nesse trabalho fazem parte da coleta de dados do projeto de pesquisa da BEPEGE (Base de
Pesquisa de Gestão Estratégica). Os dados primários foram coletados através de entrevistas a representantes
do setor produtivo e do Estado que se vinculam ao setor de carcinicultura. 

Palavras chave: Carcinicultura, Arranjo Produtivo Local e Inovação 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1768 
TÍTULO: METAGENOMA: DIVERSIDADE MICROBIANA NO SOLO DA GRUTA DA CARIDADE, 
SERRA DA CRUZ - RN. 
ALUNO: MARCELO AUGUSTO DE FREITAS KRAMER (4683212412) 
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (297997750) 

Resumo:  
 
        Caverna é definida de uma forma antrópica, como: "Qualquer espaço natural abaixo da superfície da
Terra que se extende por vários condutos e zonas estreitas acessíveis ao homem" (Gillieson). Com níveis de
matéria orgânica limitados, temperaturas baixas e estáveis, alta humidade, ausência de luz e alta
concentração mineral, as cavernas podem ser consideradas ambientes extremos à vida e providenciar nichos
ecológicos para microorganismos altamente especializados (extremófilos). O desenvolvimento de técnicas
independentes de cultivo foi um grande avanço no estudo da diversidade microbiana, visto que menos de
1% dos microorganismos conhecidos no Mundo são cultiváveis em laboratório. A Gruta da Caridade
apresenta duas peculiaridades dentre as mais de 200 cavidades naturais conhecidas hoje no Rio Grande do
Norte: - é uma caverna formada em mármore; - apresenta fluxo de água constante. O objetivo desse estudo
foi analisar a biota microbiana no solo da Gruta da Caridade usando técnicas de biologia molecular. DNA
foi extraído diretamente do solo, em seguida, genes de 16S rRNAs foram amplificados usando primers
universais para Archaea e Eubacteria. Os clones obtidos foram sequenciados e os resultados foram
comparados com sequências armazenadas em bancos de dados mundiais através de ferramentas de
bioinformática. Esse estudo providenciou o primeiro registro de Archaea e Eubactéria em um ambiente
cárstico hipógeo do Brasil. 

Palavras chave: Metagenoma; Ecologia Microbiana; Caverna; Extremófilos;Solo; 16S rRNA 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1769 
TÍTULO: ATIVIDADE ANTIPROLIFERATIVA DE EXTRATO AQUOSO DE MARSDENIA 
MEGALANTHA 
ALUNO: RUTH MEDEIROS DE OLIVEIRA (5962362470) 
ORIENTADOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA (76111830449) 
CO-AUTOR: CRISTIANE FERNANDES DE ASSIS (3143301600) 

Resumo:  
 
        Marsdenia megalantha, uma planta arbustiva, foi coletada no Seridó do RN, separada em três porções
vegetativas (Raiz, folha e caule). Foram obtidos extratos aquosos de folha e raiz, para tal, separadamente,
folhas e a raiz (500g) foram trituradas em 1L de água destilada, maceradas por 72h a 10°C. Após filtração,
o sobrenadante foi centrifugado (8000 rpm, 4°C, 15 min). O material obtido foi liofilizado e posteriormente
usado nos ensaios com células. A ação antiproliferativa desses extratos foi analisada frente a células da
leucemia promielocítica humana (HL60). As células foram postas em placas de 24 poços na presença de
diferentes concentrações (1,5 – 333 µg /mL) de cada um dos extratos. Após 72 horas, as células foram
lavadas e a proliferação celular foi analisada por meio do MTT [3-(4,5-dimethylthiazole-2-yl)-2,5-biphenyl 
tetrazolium bromide]. O extrato aquoso de raiz apresentou uma atividade antiproliferativa dose dependente
com máximo de 37% (333 µg/mL). O extrato aquoso de folha apresentou o mesmo perfil, porém
apresentou uma atividade antiproliferativa maior, cerca de 53% (333 µg/mL). Os dados obtidos neste 
trabalho mostram que extratos aquosos de Marsdenia megalantha, principalmente da folha, possuem
potencial antiproliferativo frente a células HL60. Em estudos futuros os extratos serão testados frente a
outras linhagens de células tumorais ou não. 

Palavras chave: Marsdenia megalantha, extrato aquoso, HL60, antiproliferativo 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1770 
TÍTULO: HISTÓRIA DAS ARTES MARCIAIS. 
ALUNO: PEDRO RODRIGUES CALDAS FILHO (2731063416) 
ORIENTADOR: ALEXSANDRO JOBSON MACHADO DE SOUZA (2898354457) 

Resumo:  
 
        As artes marciais são sistemas de práticas e tradições para treinamento de combate, usualmente sem o
uso de armas de fogo ou outros dispositivos modernos; da mesma forma que se exercitam os músculos
menos desenvolvidos ou mais importantes para a execução de um determinado golpe, também se estuda e
se determinam quais os pontos fracos da personalidade, seja ele o medo, a falta de vontade, a falta de
controle ou nervosismo e, então, com o mesmo esmero, que se dedica o desenvolvimento e aprimoramento
da personalidade e do espírito; só assim, pratica-se o verdadeiro conceito de lutas em toda sua extensão; o
presente trabalho tem como objetivo uma pesquisa bibliográfica sobre as Historia das Artes Marciais, visa
criar um artigo cientifico, aos profissionais da educação física; no sentido de melhorar a sua percepção em
relação às artes marciais; no presente estudo fica evidente que as artes marciais constituem uma Cultura
Corporal do Movimento com uma diversidade de manifestações próprias de seu local de origem, no que
concerne a prática das lutas, o professor de educação física tem que levar em consideração estas diferenças
e bem como pontuar princípios pedagógicos que devem fazer parte da formação de seus alunos, sem se
esquecer a essência filosófica própria desta praticas, acredita-se que este será o ponto de partida para um 
conceito que leve o aluno uma participação mais ativa, reflexiva e que se busque uma visão integrada na
formação deste. 

Palavras chave: Educação Física.Artes Marciais.História.Cultura.Corpo.Movimento. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1773 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM SÍNDROME DOS 
OVÁRIOS POLICÍSTICOS 
ALUNO: SALICIANO ALVES DE LIMA (1361268476) 
ORIENTADOR: GEORGE DANTAS DE AZEVEDO (67381286491) 

Resumo:  
 
        Tendo em vista que a síndrome dos ovários policísticos (SOP) é a endocrinopatia mais freqüente nas
mulheres, correspondendo a uma grande demanda no SUS, e que pode trazer repercussões biopsicossociais
para a mulher, no presente estudo analisamos os fatores que interferem na qualidade de vida de mulheres no
período do menacme (14 aos 39 anos) e de que forma eles estão associados a elementos sócio-demográficos 
como idade, estado civil e renda, além de manifestações como hirsutismo, obesidade e síndrome metabólica
(SM). Para isso, foi realizado estudo transversal envolvendo 60 voluntárias atendidas na Maternidade
Escola Januário Cicco, no qual utilizamos o questionário de qualidade de vida SF-36 e os critérios do 
NCEP-ATP III para diagnóstico de SM. Para análise estatística: qui-quadrado, teste t Student e regressão 
logística, conforme apropriado, com nível de significância de 5%. Após análise dos dados, foi encontrado
forte associação entre SM, obesidade e maior incidência de aborto nas mulheres entrevistadas com SM,
bem como significativo impacto de fatores psicossociais na qualidade de vida dessas mulheres. Diante
disso, pode-se concluir que mulheres com SOP estão mais sujeitas a terem uma pior qualidade de vida,
tendo em vista a influência de fatores biopsicossociais e sócio-demográficos. 

Palavras chave: saúde da mulher, qualidade de vida, SOP e síndrome metabólica 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1782 
TÍTULO: "EFEITOS DO MUSCIMOL NO APRENDIZADO E MEDO INATO EM RATOS" 
ALUNO: MARLA TACIANA DE MORAIS BARBOSA (5797767430) 
ORIENTADOR: REGINA HELENA DA SILVA (18747270829) 
CO-AUTOR: THIEZA GRAZIELLA ARAUJO DA SILVA GOES DE MELO (1379199484) 
CO-AUTOR: HERMANY MUNGUBA VIEIRA (7434865440) 
CO-AUTOR: FLAVIO FREITAS BARBOSA (1202150470) 

Resumo:  
 
        Os estudos sugerem que a amígdala possui um papel fundamental para a aquisição de memórias no
contexto aversivo. No entanto, a possibilidade de que amígdala está meramente relacionada com qualquer
tipo sensação de medo ou resposta, indiretamente na modulação da memória baseada em situações de medo
não tinha sido testado. Nós investigamos os efeitos da inativação bilaterais do complexo amygdaloide em
ratos testados no labirinto. Esta tarefa concomitantemente avalia memória aversiva(com discriminação dos
dois braços fechados) e de medo inato (braços abertos pela exploração). Ratos Wistar foram implantados
com cânulas no núcleo bilateral da amígdala. No experimento os animais receberam o tratamento
imediatamente após o treinamento, recebendo 0,5µL de salina(n=5) ou muscimol(n=7). A sessão de teste
foi realizada 24h depois. Os animais foram colocados individualmente no centro do labirinto que tinha dois
braços abertos e fechados dois braços. Em um dos braços fechados, houve um estímulo aversivo (uma luz
forte e de ruído) cada vez que os animais entrassem no braço durante o treino, mas não o teste sessão. Os
principais resultados mostraram que muscimol aparentemente prejudica na consolidação da memória,
induzindo um aumento na porcentagem gasta no braço aversivo.Os resultados sugerem que a inativação da
amígdala especificamente modulada a consolidação na tarefa aversiva, porém o medo inato não foi afetado.

Palavras chave: memória,muscimol,amígdala 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1788 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO TITÂNIO EM PÓ NA DIFERENCIAÇÃO IN VITRO DE CÉLULAS DA 
MEDULA ÓSSEA DE CAMUNDONGO 
ALUNO: TRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA (5039492480) 
ORIENTADOR: CARLOS AUGUSTO GALVAO BARBOZA (67269621420) 
CO-AUTOR: RANIERE FAGUNDES DE MELO SILVEIRA (5241130411) 
CO-AUTOR: LEONARDO CAPISTRANO FERREIRA (5474351429) 
CO-AUTOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (9621199468) 

Resumo:  
 
        O objetivo deste trabalho foi estudar o processo de diferenciação in vitro de Células Tronco
Mesenquimais (CTM) da medula óssea de camundongos na presença do titânio (Ti) em pó. Foi feita a
extração da medula de 6 camundongos albinos machos Swiss, com 2 meses de idade. No grupo 1 (células
indiferenciadas), foi adicionado ao meio básico α-MEM pó de Ti com grânulos de 10 a 20nm de diâmetro,
na concentração de 10μg/mL. No grupo 2 (células em diferenciação), as células foram cultivadas em meio
indutor de linhagem osteogênica (α-MEM, 10% FBS, 10mM de glicerolfosfato, 0,1mM de ácido ascórbico
e 10nM de dexametasona), também com pó de Ti. No grupo 3 (células diferenciadas), as células foram
cultivadas (14 dias) em meio indutor de linhagem osteogênica e, em seguida, foram adicionadas a um meio
indutor contendo pó de Ti na concentração de 10μg/mL. Os resultados mostraram alterações na distribuição
celular, com formação de agregados celulares em torno de partículas de Ti; bem como formação de
vesículas de fagocitose envolvendo pequenos fragmentos do metal. Além disso, a ausência de nódulos
mineralizados em todos os grupos experimentais após 30 dias de cultivo demonstrou que a formação da
matriz mineralizada ficou comprometida na presença do pó de Ti. Concluímos que o processo de
diferenciação das CTM em linhagem osteogênica é alterado na presença de partículas de Ti que
comprometem a função celular, diminuindo a deposição de matriz mineralizada pelos osteoblastos. 

Palavras chave: Titânio; cultivo celular; medula óssea 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1789 
TÍTULO: EPIDEMIOLOGIA DOS TRAUMATISMOS CRÂNIO-ENCEFÁLICOS EM VÍTIMAS 
ADMITIDAS NO PRONTO SOCORRO CLÓVIS SARINHO EM NATAL-RN. 
ALUNO: MIRNA CRISTINA DA SILVA FREITAS (6584134490) 
ORIENTADOR: GLAUCEA MACIEL DE FARIAS (2567415491) 

Resumo:  
 
        O Traumatismo crânio-encefálico (TCE) é qualquer agressão com lesão anatômica ou
comprometimento funcional do couro cabeludo, crânio, meninges ou encéfalo, principal causa de morte nos
pacientes vítimas de causas externas. A Escala de Coma de Glasgow (ECGl) é um instrumento importante
na avaliação neurológica e classifica o TCE em leve, moderado e grave. Objetivamos identificar a
epidemiologia do TCE em vítimas de acidentes de trânsito (AT’s) admitidas em um hospital de urgência de 
Natal/RN. Estudo exploratório descritivo, quantitativo, desenvolvido no Complexo Hospitalar Monsenhor
Walfredo Gurgel na Urgência e Terapia Intensiva. A população constou de vítimas de AT's com TCE
confirmado ou provável. Os resultados preliminares mostram que, a maioria das vítimas de AT’s era do 
sexo masculino (82,8%), com idade entre 18 e 24 anos (37,9%), nível médio completo (24,3%) e renda
mensal de 2 salários mínimos (76,2%). Os AT’s ocorreram mais no domingo (25,1%), produzidos por
colisão (61,8%) de motocicleta (53,2%); 85,8% tiveram TCE, e destes 53,6% eram condutores de
motocicleta e 90,7% das vítimas tiveram ECGl entre 13 e 15 pontos. Concluímos que os AT’s são grandes 
produtores de traumas em vítimas jovens do sexo masculino, com nível médio completo e renda mensal de
dois salários mínimos. Os acidentes ocorreram com mais freqüência no domingo causados por colisão
sendo a motocicleta a maior responsável produzindo TCE de gravidade leve. 

Palavras chave: traumatismo crâniocerebral, causas externas. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1790 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA VITAMINA D NA ATIVIDADE OSTEOCLÁSTICA EM OSSOS 
LONGOS - ESTUDO IN VITRO 
ALUNO: MARCEL CORTES BONIFACIO VARELA CAVALCANTI (743387490) 
ORIENTADOR: CARLOS AUGUSTO GALVAO BARBOZA (67269621420) 
CO-AUTOR: FERNANDA GINANI ANTUNES (6965677414) 
CO-AUTOR: YAN ARAUJO LABANCA (7417222404) 
CO-AUTOR: RAIMUNDO FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR (1847881459) 

Resumo:  
 
        Tendo em vista a influência da vitamina D (VitD) sobre a biologia óssea este trabalho teve como
objetivo estudar o efeito da mesma sobre o processo de remodelação óssea em um modelo de cultura de
fêmur de camundongos. Matrizes de camundongos albinos Swiss foram acasalados e 6 dias após o
nascimento da prole os animais recém-nascidos foram sacrificados para obtenção dos fêmures. Estes foram 
divididos em grupo controle (cultivado em meio básico) e experimental (cultivado em meio contendo
vitamina D) e foram ainda divididos em subgrupos, de acordo com o tempo de cultura, em dias: 0, 2, 4, 6,
8, 10, 12 e 14. Os órgãos foram cultivados individualmente em 300 microlitros de meio, em placas de
cultura de 24 poços, colocadas em uma estufa a 37 graus C, com 5% de CO2 e 98% de umidade. Os
espécimes foram cultivados por até 14 dias, com trocas de meio a cada 48 horas. Foi feita avaliação
macroscópica do crescimento femural, que formam medidos através de fotografia, no período inicial de
incubação e cada troca de meio. No grupo controle os fêmures apresentaram crescimento linear, chegando a
duplicar de tamanho no último intervalo estudado. A adição de VitD ao meio provocou uma diminuição na
curva de crescimento ósseo no grupo experimental. Concluiu-se que a vitamina D influencia negativamente 
no processo de crescimento dos ossos longos in vitro. 

Palavras chave: Biologia óssea; vitamina D; crescimento ósseo 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1794 
TÍTULO: PECULIARIDADES ESTRUTURAIS DE UM HEPARINÓIDE ISOLADO DO CAMARÃO 
CINZA L. VANNAMEI 
ALUNO: IURI PAIVA RODRIGUES BEZERRA (6949821484) 
ORIENTADOR: SUELY FERREIRA CHAVANTE (33615217420) 
CO-AUTOR: ADRIANA DA SILVA BRITO (5059628450) 
CO-AUTOR: FERNANDA WANDERLEY DE OLIVEIRA (45275831404) 
CO-AUTOR: MARCELO ANDRADE DE LIMA (4869395452) 

Resumo:  
 
        Heparina é um polissacarídeo sulfatado e principal droga anticoagulante utilizada no tratamento de
doenças tromboembólicas. Apesar do seu grande potencial terapêutico, sua utilização é limitada devido a
complicações hemorrágicas. Por esta razão, há um grande interesse em análogos de heparina, capazes de
mimetizar suas ações farmacológicas, mas com efeitos colaterais reduzidos. Portanto, esse trabalho teve
como objetivo caracterizar aspectos estruturais de um heparinóide extraído do cefalotórax do camarão
Litopenaeus vannamei, que é um dos principais produtos de exportação do estado do Rio Grande do Norte.
Para isso os polissacarídeos sulfatados foram extraídos dos tecidos mediante proteólise, complexação com
resina de troca-iônica, precipitação com metanol, fracionamento com acetona, cromatografia de troca iônica
seguida de cromatografia de gel filtração. Os compostos foram analisados por eletroforese em diferentes
sistemas de tampões (PDA, Ba/PDA), bem como por degradação enzimática seguida de cromatografia de
papel. O heparinóide apresentou migração eletroforética semelhante à da heparina padrão, maior proporção
de ácido glucurônico bem como predominância de dissacarídeos dissulfatados quando comparado à
heparina padrão. Os dados obtidos reforçam a idéia de que invertebrados podem ser utilizados como uma
fonte alternativa para obtenção de compostos análogos a heparina já que o heparinóide do camarão
apresentou características estruturais semelhantes à da heparina comercial. 

Palavras chave: Heparina, Estrutura, Glicosaminoglicano, Crustáceo. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1799 
TÍTULO: ANÁLISES CARIOTÍPICAS EM UMA ESPÉCIE DE PEIXE DULCÍCOLA DA ÁFRICA - 
PSEUDOTROPHEUS ZEBRA 
ALUNO: LAYSE ARANHA MARINHO (6120740481) 
ORIENTADOR: WAGNER FRANCO MOLINA (56615043491) 
CO-AUTOR: PABLO ARIEL MARTINEZ (1619159490) 
CO-AUTOR: GIDEAO WAGNER WERNECK FELIX DA COSTA (3389191470) 
CO-AUTOR: RODRIGO XAVIER SOARES (1389619486) 

Resumo:  
 
        A família Cichlidae,possui mais de 1500 espécies e constitui um importante modelo evolutivo.Com
isso,este grupo vem sendo estudado de forma incipiente através de estudos citogenéticos.Possui distribuição
ampla no globo. Estudos citogenéticos aprofundados neste grupo, sobretudo em espécies dos grandes lagos
africanos são escassos, embora os padrões citogenéticos de espécies sul-americanas sejam melhor 
conhecidos.Neste trabalho,foram analisados citogeneticamente 7 indivíduos(3 machos e 4 fêmeas)da
espécie Pseudotropheus zebra,proveniente do Lago Malawi(África).Os estudos citogenéticos foram
desenvolvidos a partir da utilização de técnicas de coloração convencional,pelo Giemsa, Ag-RONs e 
bandamento C.A espécie em questão apresentou número diplóide 2n=44,exibindo fórmula cariotípica igual
a 4m+8sm+18st+14a,NF=74,RONs múltiplas foram identificadas sobre 2 pares cromossômicos em região
subterminal.Não foi observado heteromorfismo cromossômico relacionado ao sexo.Os resultados obtidos
confirmam informações prévias que apontam diferenças quanto ao número cromossômico entre os ciclídeos
do Novo e Velho mundo.Enquanto os ciclídeos da Novo mundo exibem predominantemente valores
diplóides 2n=46, os africanos apresentam em sua maioria 2n=44. Análises ora em andamento em outras
espécies daquele continente,utilizando hibridação in situ com sondas 18S e 5S,contribuirão na elucidação
dos mecanismos envolvidos na diversificação cromossômica deste importante grupo de peixes. 

Palavras chave: Ciclídeos, citogenética, diversificação cromossômica 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1801 
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE INFECÇÃO GENITAL POR CHLAMYDIA TRACHOMATIS, SUA 
RELAÇÃO COM ALTERAÇÕES DA CÉRVICE UTERINA E FATORES DE RISCO ASSOCIADOS 
ALUNO: BRUNO TARDELLI DINIZ NUNES (6081514404) 
ORIENTADOR: JOSE VERISSIMO FERNANDES (9457135415) 
CO-AUTOR: ADRIANE TRINDADE MEDEIROS LIMA (3642172431) 
CO-AUTOR: ALLINE PIERRE DOS SANTOS MEDEIROS (1434820416) 
CO-AUTOR: JULIANA SOARES BERNARDINO (844671428) 

Resumo:  
 
        Estudos mostram que a co-infecção por HPV e Chlamydia trachomatis aumenta o risco de lesões
cervicais. Este estudo visa analisar a infecção por C. trachomatis, sua relação com alterações citológicas e
fatores de risco associados. Foram coletados dois espécimes cervicais, de 451 mulheres, um para exame
citológico e outro para análise molecular. DNA foi obtido e submetido a amplificação por PCR de
segmentos do gene da β-globina e do plasmídio da C. trachomatis. A análise citológica mostrou que 92,5% 
das mulheres tinham citologia normal 2,9%, ASC-US e 4,6% LSIL. A prevalência da C. trachomatis foi de
5,0%, sendo maior nas mulheres com até 30 anos, que tiveram o primeiro intercurso sexual com menos de
17 anos, mais de um parceiro sexual e até três gestações. Não havendo diferença entre mulheres normais e
com alterações citológicas. A prevalência de alterações e da C. trachomatis foi maior nas mulheres brancas,
com 21 a 30 anos. As casadas e sem instrução apresentaram maior incidência de ASC-US e as solteiras e 
com instrução fundamental de LSIL. A prevalência C. trachomatis foi maior nas mulheres solteiras e com
instrução fundamental. O número de parceiros sexuais aumentou o risco para LSIL. Início precoce das
atividades: sexual e reprodutiva e tabagismo aumentaram o risco para ASC-US, e LSIL. A infecção por C. 
trachomatis apresentou associação com idade, etnia, situação conjugal, escolaridade, início precoce da
atividade sexual e uso de contraceptivos orais. 

Palavras chave: Chlamydia, câncer de colo uterino, lesão cervical. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1806 
TÍTULO: PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO BÁSICO-CLÍNICA ATRAVÉS DA APRENDIZAGEM 
BASEADA NA CONSTRUÇÃO DE MAQUETES – EXPERIÊNCIA DO CURSO DE MEDICINA DA 
UFRN 
ALUNO: AMANDA BRILHANTE FREITAS (4800738482) 
ORIENTADOR: GEORGE DANTAS DE AZEVEDO (67381286491) 
CO-AUTOR: ROBERTA MARINHO DE FIGUEIREDO (6139589428) 
CO-AUTOR: NAIANNE KELLY CLEBIS (2441924990) 

Resumo:  
 
        Introdução: Este trabalho relata a experiência dos alunos da Disciplina de Anatomia Topográfica do
Curso de Medicina da UFRN na construção de maquetes visando a simulação de situações clínicas onde o
conhecimento do conteúdo é essencial para uma boa resolutividade do problema apresentado. As maquetes
foram construídas pelos alunos, que abordaram conhecimentos sobre procedimentos comuns na prática
clínica, alguns pouco contemplados no currículo regular durante o curso médico. Objetivos: Aperfeiçoar os
conhecimentos dos alunos sobre Anatomia Humana, através da abordagem de correlações anátomo-
clínicas; favorecer a integração básico-clínica; desenvolver nos alunos a criatividade para a elaboração de
projetos viáveis e de fácil realização e estimular o aprimoramento das técnicas didáticas usadas pelos
mesmos. Métodos: Os temas abordados foram escolhidos pelos alunos, baseados em conteúdos de
Anatomia Humana; os materiais usados eram de fácil acesso, como isopor, massa de modelar, EVA, luzes
de natal, biscuit, bexigas, dentre outros; os projetos foram avaliados quanto a confecção das maquetes, o
tema abordado, os conhecimentos contemplados, o domínio dos conteúdos durante a apresentação dos
projetos, a criatividade na construção das maquetes e na exposição das mesmas. Conclusões: a experiência
demonstrou ser eficaz quanto ao maior envolvimento dos alunos com seu aprendizado e com a disciplina,
contribuindo para dar maior sentido e significado aos conteúdos ministrados. 

Palavras chave: Ensino médico; integração básico-clínica; maquetes 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1808 
TÍTULO: EFICÁCIA DE DIFERENTES MÉTODOS NA DETECÇÃO DE STAPHYLOCOCCUS 
AUREUS RESISTENTE À METICILINA (MRSA). 
ALUNO: BIBIANA PRISCILA R C DE ARAUJO (6352534457) 
ORIENTADOR: MARIA CELESTE NUNES DE MELO (34195602300) 
CO-AUTOR: MYRIAN JULIA DE PAIVA DOURADO GUERRA (4966037441) 
CO-AUTOR: FRANCISCO CANINDE DE SOUSA JUNIOR (4925544470) 
CO-AUTOR: MARIA JOSE DE BRITTO COSTA FERNANDES (9459707491) 

Resumo:  
 
        Staphylococcus aureus Resistente à Meticilina (MRSA) é um dos patógenos mais comuns em
infecções nosocomiais. O fenótipo de resistência depende da expressão do gene mecA. Porém, um
fenômeno característico nos MRSA é a heterorresistência, a qual dificulta a detecção dessas cepas por
métodos fenotípicos. Nós avaliamos a eficácia de diferentes métodos de detecção de MRSA usando a
amplificação do gene mecA pela técnica da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) como padrão ouro.
Neste estudo foram avaliadas 44 cepas de S. aureus hospitalares quanto ao fenótipo MRSA. Utilizamos a
técnica do antibiograma com discos de oxacilina e cefoxitina, a triagem para resistência à oxacilina (ambos
de acordo com o CLSI-2008), a triagem para resistência à meticilina usando 25ug/mL dessa droga (Met25)
a partir do crescimento em TSA, a detecção da presença da PBP2a através de aglutinação com anticorpo
monoclonal e finalmente a amplificação do gene mecA pela PCR. Todos os métodos, com exceção do disco
de oxacilina, identificaram todas as cepas como MRSA, apresentando, portanto, 100% de correlação com a
PCR. O antibiograma com disco de oxacilina obteve 93% de correlação com a PCR. Dessa forma,
reforçamos a recomendação do CLSI quanto ao uso do disco de cefoxitina como marcador para a detecção
de MRSA na prática clínica. Embora as outras técnicas utilizadas neste estudo tenham se mostrado eficazes,
acreditamos não serem operacionais, uma vez que são ou de alto custo ou laboriosas. 

Palavras chave: MRSA, Cefoxitina, Oxacilina, PBP2a, Heterorresistência, Gene mecA. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1809 
TÍTULO: CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS DO ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO AOS 
IDOSOS ATRAVÉS DA SATISFAÇÃO PERCEBIDA 
ALUNO: LARISSA RAQUEL KLEMIG E SILVA (6136193400) 
ORIENTADOR: RICARDO OLIVEIRA GUERRA (39643069400) 
CO-AUTOR: LORENNA MARQUES DE MELO SANTIAGO (1450916430) 
CO-AUTOR: TALITA PASCALLE MACEDO DIOGENES (3212862432) 
CO-AUTOR: DEBORA LUCIANA DOS SANTOS BRANDAO (6544366498) 

Resumo:  
 
        A avaliação da satisfação do paciente desponta como determinante para otimização da qualidade dos
serviços e modificações são necessárias nesse sistema a fim de atingir as expectativas, especificamente na
população idosa que é geradora de grande demanda no pólo assistencialista da reabilitação. Logo, percebe-
se a necessidade de identificar os aspectos que melhor correlacionam a satisfação do paciente idoso com a
fisioterapia. Trata-se de um estudo transversal, descritivo e exploratório. Foi usado o instrumento de
avaliação da satisfação do paciente com a fisioterapia e os dados foram coletados em 29 clínicas de
Fisioterapia de Natal, RN. A amostra não-probabilística constou de 221 pacientes com mais de 60 anos e
condições cognitivas preservadas. A estatística foi calculada por distribuição de freqüências absolutas e
relativas. Os itens mais associados à satisfação completa foram referentes à interação terapeuta-paciente, 
especialmente: ‘gentileza do fisioterapeuta’ (85,5%) e ‘respeito com que o paciente é tratado pelo 
fisioterapeuta’ (84,2%). Já os aspectos gerais de acesso e conveniência da clínica, não obtiveram altas
associações com a satisfação, principalmente: ‘disponibilidade do estacionamento’ (39,9%) e ‘conforto na 
sala de espera’ (50,6%). Conclui-se que os aspectos relacionados à interação fisioterapeuta-paciente 
emergiram como domínio mais consistente e principal componente associado com a satisfação do paciente
com a fisioterapia, em especial a população idosa. 

Palavras chave: Satisfação do paciente, Fisioterapia, Idoso, Qualidade da assistência. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1811 
TÍTULO: MÉTODO MÃE CANGURU: O PODER DO CONTATO. 
ALUNO: CAROLINE BESERRA DE LIMA (1353997421) 
ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO (446114472) 
CO-AUTOR: ERICKA CECILIA RESENDE DE SOUZA (6578375473) 
CO-AUTOR: CAMILA BESERRA DE LIMA (1353995488) 

Resumo:  
 
        O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura sobre o Método Mãe Canguru (MMC). Este
método é baseado no contato pele-a-pele entre mãe e bebê, contribuindo na evolução e recuperação de 
recém-nascidos prematuros e de baixo peso.Objetivos: definir o método; descrever os passos para sua 
realização; identificar os fatores que interferem na adesão ao método; descrever seus benefícios.Fontes de
investigação: artigos das bases de dados Lilacs, Scielo, Bireme, além de outros estudos.Resultados: o MMC
traz inúmeros benefícios para os neonatos de baixo peso, tais como: redução da morbidade e do período de
internação, melhor ganho de peso, fortalecimento do vínculo mãe-filho, redução da perda de calor, entre 
outros.Este método é aplicado em três etapas, a primeira consiste em um período de adaptação para os pais
e na busca de estabilidade clínica do neonato; a segunda contempla o acompanhamento contínuo do bebê
pela mãe, através do contato pele-a-pele; a terceira refere-se ao ambulatório de acompanhamento, após alta, 
para avaliar os benefícios e corrigir situações de risco.Vários fatores interferem na adesão ao método, são
eles: disponibilidade da mãe,falta de interesse da mesma em realizar o MMC,conflitos familiares,falta de
uma equipe multiprofissional capacitada, entre outros. Conclusão: o método mostra-se eficaz na assistência 
aos recém-nascidos prematuros e de baixo peso, podendo ser aplicado em vários hospitais como uma
alternativa ao método tradicional, com baixo custo. 

Palavras chave: Mãe Canguru, humanização, recém-nascido. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1817 
TÍTULO: PADRÕES DE REFERÊNCIA PARA OS ESCORES QUE COMPÕEM A ESCALA DE 
PERCEPÇÃO POR PROFESSORES DO COMPORTAMENTO AGRESSIVO DE CRIANÇAS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL MENOR 
ALUNO: JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS (6171360414) 
ORIENTADOR: KENIO COSTA DE LIMA (50337157472) 

Resumo:  
 
        O OBJETIVO DO ESTUDO FOI ESTABELECER PADRÕES DE REFERÊNCIA PARA OS
ESCORES QUE COMPÕEM A ESCALA DE PERCEPÇÃO DE PROFESSORES DOS
COMPORTAMENTOS AGRESSIVOS DE CRIANÇAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR,
COMO TAMBÉM VERIFICAR A CORRELAÇÃO ENTRE OS ESCORES. PARA TANTO,
SELECIONOU-SE INTENCIONALEMENTE 121 CRIANÇAS QUE NUNCA DEMONSTRARAM
COMPORTAMENTO AGRESSIVO NA SALA DE AULA/RECREIO. PARA TANTO, FOI
SOLICITADO AOS PROFESSORES O PREENCHIMENTO DA ESCALA (JÁ VALIDADA) PARA OS
ALUNOS SELECIONADOS, INFORMANDO TAMBÉM O GÊNERO E A IDADE DOS MESMOS. OS
PADRÕES DE REFERÊNCIA FORAM OBTIDOS A PARTIR DO ESTABELECIMENTO DOS
PERCENTIS 2,5 E 97,5 PARA CADA UM DOS 7 ESCORES QUE COMPÕEM A ESCALA. A
CORRELAÇÃO ENTRE TAIS ESCORES FOI OBTIDA ATRAVÉS DO COEFICIENTE DE
CORRELAÇÃO DE SPEARMAN. O PADRÃO DE REFERÊNCIA PARA OS ESCORES TOTAL, NÃO
CONFRONTATIVO, DIRIGIDO AO PROFESSOR, DIRIGIDO AOS COLEGAS E ITENS POSITIVOS
FOI, RESPECTIVAMENTE: 80-135, 5-20, 10-34, 9-35, 35-80. JÁ O ESCORE CONFRONTATIVO FOI 
DE 18-67 PARA MENINOS E 18-37 PARA MENINAS, ENQUANTO QUE O ESCORE DE
AGRESSIVIDADE GERAL FOI DE 5-20 E 5-10 PARA MENINOS E MENINAS, 
RESPECTIVAMENTE. TODOS OS ESCORES SE CORRELACIONARAM SIGNIFICATIVAMENTE,
APRESENTANDO CORRELAÇÃO POSITIVA OS ESCORES QUE AFERIAM AGRESSIVIDADE E
CORRELAÇÃO NEGATIVA ENTRE O ESCORE QUE AFERIA ITENS POSITIVOS E OS DEMAIS.
SENDO ASSIM, AS CRIANÇAS QUE ESTIVEREM FORA DOS PADRÕES DE REFERÊNCIA
OBTIDOS NESSE ESTUDO PODEM SER PERCEBIDAS COMO AGRESSIVAS POR PARTE DOS
PROFESSORES. 

Palavras chave: ENSINO FUNDAMENTAL MENOR, AGRESSIVIDADE INFANTIL, PADRÃO DE 
REFERÊNCIA 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1828 
TÍTULO: TRIAGEM FARMACOLÓGICA EM ANIMAIS SUBMETIDOS A ESTUDO DE 
TOXICIDADE POR NAFTOQUINONA LEISHMANICIDA 
ALUNO: MAKSLANE MAX ARY TORRES DE LIMA COSTA NOBREGA SISENANDO 
(1415477400) 
ORIENTADOR: LOUISIANNY GUERRA DA ROCHA (44172010482) 
CO-AUTOR: WALICYRANISON PLINIO DA SILVA (6856687460) 
CO-AUTOR: RALINY OLIVEIRA SANTOS (6889601467) 

Resumo:  
 
        Em um procedimento de trabalhos científicos, onde pesquisas são desenvolvidas, um grupo de
experimentos é realizado em diferentes etapas; onde todos os dados e resultados são estudados e analisados
com parâmetros do protocolo inicial do projeto. Dentre essas fases, comportamento animal, alimentação
(água e ração), ganho de peso, tonicidade muscular, análises macroscópicas e microscópicas, todos são
realizadas com a totalidade dos animais do experimento. Dentre a fase em que foi feito o estudo de
toxicidade aguda, foram seguidos a risca, durante todo o período estabelecido, uma serie de observações
com os animais, por meio de uma triagem farmacológica, visando obter resultados que estivessem dentro
dos parâmetros esperados para a conclusão da pesquisa. Os critérios analisados estão citados: Morte, queda
de pelo, diarréia, convulsões, contorções abdominais, coma, letargia, tremores, piloereção, insulficiência
respiratória, insulficiencia cardíaca, alteração da locomoção,alteração do tônus muscular e
hipersensibilidade do sistema nervoso central. 

Palavras chave: triagem farmacologica, leishmanicida, estudo de toxicidade 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1829 
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS EM MANIPULADORES DE 
ALIMENTOS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO NORTE 
ALUNO: JULANE BRAGA DE AZEVEDO (4614958486) 
ORIENTADOR: MARIA CELESTE NUNES DE MELO (34195602300) 
CO-AUTOR: LUCIANA DE MEDEIROS OLIVEIRA (5486472404) 
CO-AUTOR: CLAUDIO BRUNO SILVA DE OLIVEIRA (6745139405) 
CO-AUTOR: KÁTIA MARIA BEZERRA DA SILVA (32280246449) 

Resumo:  
 
        Os Staphylococcus aureus (S. aureus) são comumente encontrados colonizando a pele de indivíduos
saudáveis. Porém, algumas cepas podem ser produtoras de enterotoxinas, podendo causar severas infecções
intestinais. Neste contexto, a colonização de manipuladores de alimentos é particularmente importante, pois
estes podem veicular esse patógeno para os alimentos. O objetivo dessa pesquisa foi determinar a
prevalência de S. aureus nos manipuladores de alimentos do Restaurante Universitário (RU) da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Foram coletadas 120 amostras das mãos e narinas dos 30
manipuladores de alimentos do RU da URFN, no período de agosto a outubro de 2007. A coleta foi
realizada com swabs estéreis, inoculados no meio de cultivo TSB e incubados a 37°C por 24h.
Posteriormente, foram inoculadas em Agar Manitol Salgado e incubadas a 37°C por 24h. Colônias
características de Staphylococcus foram semeadas em TSA e submetidas à coloração de Gram, e aos testes
da catalase e coagulase. Todos os manipuladores portavam Staphylococcus em algum sítio investigado.
Dentre as 120 amostras, 95 (79%) foram identificadas como Staphylococcus, porém a prevalência de
S.aureus foi de 13,3% entre os manipuladores. Embora os S. aureus façam parte da microbiota humana, a
sua presença em manipuladores de alimentos é preocupante, uma vez que os mesmos podem veicular S.
aureus com potencial enterotoxigênico para os alimentos. 

Palavras chave: Staphylococcus aureus; enterotoxinas; manipuladores de alimentos 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1837 
TÍTULO: PREPARAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE ÓVULOS DE 
QUITOSANA CONTENDO METRONIDAZOL. 
ALUNO: LENILTON SILVA DA SILVEIRA JUNIOR (1295547406) 
ORIENTADOR: FERNANDA NERVO RAFFIN (60253991404) 
CO-AUTOR: EDIVÂNIA LOPES (1197939466) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho teve como objetivo preparar e avaliar as características físicas de óvulos à base de
quitosana contendo metronidazol, visando à liberação prolongada de fármacos em ação local, a fim de
aproveitar todas as características favoráveis à obtenção que esse policátion oferece para obtenção dessa
forma farmacêutica. Foram preparados óvulos a partir de soluções de 3,5% de quitosana em ácido acético
1% contendo 5 e 10% de glicerina e 500 mg de metronidazol por unidade. Essas soluções foram reticuladas
com 1,5 e 2% de formaldeído. Foram avaliadas as características organolépticas, o peso médio, o
intumescimento e a sinerese. Quanto às características organolépticas, os óvulos foram mais rígidos quanto
mais formaldeído havia na sua formulação; e quanto à plasticidade foram mais elásticos os óvulos que
possuíam mais glicerina. Observou-se que o formaldeído não influencia o intumescimento dos óvulos, já na
formulação que continha maior quantidade de glicerina houve um maior intumescimento em razão do efeito
plastificante desta. A glicerina aumenta a permeabilidade do polímero, tornando-o mais hidrofílico e 
permitindo a entrada de água. Quanto à sinerese ocorreu uma marcante perda de peso dos óvulos
armazenados em temperatura ambiente, que foi diminuída quando o seu armazenamento foi feito sob
refrigeração. 

Palavras chave: Quitosana; Óvulos; Intumescimento; Sinerese; Metronidazol. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1838 
TÍTULO: REGISTRO DE BRANQUEAMENTO DE CORAIS NAS POÇAS DE MARÉS DA PRAIA 
DO FORTE, NATAL, RIO GRANDE DO NORTE,BRASIL 
ALUNO: NATALIA TAVARES DE PAULA (2084630380) 
ORIENTADOR: ROSANGELA GONDIM D OLIVEIRA ARAUJO (10629343420) 

Resumo:  
 
        Os corais presente por toda faixa litorânea, constituem ambientes muito produtivos e são encontrados
em águas claras e quentes. Entretanto, os corais são extremamente sensíveis a pequenas variações de
temperatura das águas oceânicas, e por isso tem sido apontado como primeiro e maior ecossistema a sofrer
impactos significantes devido às mudanças climáticas globais que vem ocorrendo nas últimas décadas.
Como exemplo temos o fenômeno de branqueamento, que ocorre devido à expulsão de endossimbiontes
(zooxantelas), interrompendo a relação de simbiose. Assim, o coral perde a sua cor, exibindo seu esqueleto
calcário, de cor esbranquiçada. Neste trabalho, o estado de pigmentação e a taxa de recuperação das
colônias branqueadas de Siderastrea stellata estão sendo observada e monitorada quinzenalmente desde
agosto/2008, nas poças de marés localizadas próximo ao Forte dos Reis Magos da Praia do Forte, praia
urbana da Natal. Através de fotografias, 12 colônias parcial ou totalmente branqueadas foram selecionadas
ao acaso. No local, a temperatura da água meia hora antes, na maré mais baixa, e meia hora após a maré
mais baixa está sendo anotada, tendo sido registrado uma média parcial de águas superficiais quentes (33,5°
C). Até o presente momento, 33% das colônias evoluíram para morte parcial, e em 42% há um processo de
recuperação. Sendo a taxa de recuperação mais expressiva com relação a taxa de morte,sendo um fator
considerado, mesmo com temperaturas elevadas nas poças de marés. 

Palavras chave: siderastrea stellata, poças de marés,branqueamento 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1839 
TÍTULO: ATIVIDADE ANTICOAGULANTE DA FRAÇÃO TOTAL (FT) DE POLISSACARÍDEOS 
SULFATADOS OBTIDOS DA ALGA VERMELHA HYPNEA MUSCIFORMIS 
ALUNO: MONIQUE GABRIELA DAS CHAGAS FAUSTINO ALVES (1453999400) 
ORIENTADOR: EDDA LISBOA LEITE (6341462468) 
CO-AUTOR: JOEDYSON EMMANUEL DE MACEDO MAGALHAES (7679226466) 
CO-AUTOR: LISSANDRA SOUZA QUEIROZ (1209129450) 
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Resumo:  
 
        A trombose está relacionada com doenças cardiovasculares e para o tratamento usa-se fármacos 
anticoagulantes como a heparina, um polissacarídeo sulfatado proveniente de animais e que apresenta
efeitos colaterais como trombocitopenia e efeito hemorrágico residual. Nesse contexto se insere a pesquisa
por novos fármacos com propriedade anticoagulante. A atividade anticoagulante de galactanas sulfatadas de
algas vermelhas tem sido descrita por Chargaff et. al., 1936 e Farias et. al., 2000. Os polissacarídeos
extraídos da alga vermelha Hypnea musciformis, galactanas, foram purificados por proteólise e
subseqüentemente fracionados com concentrações crescentes de acetona e centrifugação a 8.000 rpm por 20
minutos. Com o extrato de galactanas sulfatadas da fração total, foi realizado o tempo de tromboplastina
parcial ativada (TTPa), com auxílio de coagulômetro e usando um pool de plasma humano, conforme o kit
TTPa Labtest e a fração total nas concentrações 50, 75, 100, 150 e 200 ug. O controle consistia apenas do
pool de plasma humano com o kit TTPa. Os resultados demonstram que a FT apresenta atividade
anticoagulante com 50, 75, 100, 150, 200 ug, mostrando TTPa de 33, 48, 53, 70, 85 segundos ,
respectivamente embora bem abaixo da heparina. O controle mostrou um TTPa de 31 segundos. A fração
total de polissacarídeos sulfatados da alga vermelha Hypnea musciformis possui fraca atividade
anticoagulante, agindo sobre a via intrínseca da coagulação. 

Palavras chave: Galactanas, anticoagulantes, tempo de tromboplastina parcial ativada 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1844 
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Resumo:  
 
        A candidemia em recém-nascidos representa 75% das infecções fúngicas em humanos, sendo descrita
na literatura como um problema de saúde pública com altos índices de mortalidade. Incide em 5% dos
prematuros com peso inferior a 2 Kg em virtude da colonização por via oral, imaturidade imunológica,
antibioticoterapia e procedimentos médicos invasivos a que são submetidos. O presente estudo
compreendeu um levantamento retrospectivo dos casos de candidemia, obtidos dos arquivos da
Maternidade Escola Januário Cicco em Natal, Rio Grande do Norte, no período de 2006 a 2007. Para tanto,
foram analisados prontuários de 295 recém-nascidos internados por mais de 10 dias na Unidade de Terapia
Intensiva Neonatal, com peso ao nascer inferior ou igual a 2 Kg. Foram identificados 16 casos de
candidemia, representando 5,4% da amostra total, em conformidade com os valores encontrados na
literatura. Destes, 51,2% do sexo masculino e 48,8% do sexo feminino, com tempo médio de gestação de
32,84 semanas e tempo médio de internação de 31,13 dias. O peso médio ao nascer foi de 1,41 Kg e, num
intervalo de confiança de 95%, verificou-se o risco 28% maior de prematuros com peso inferior a 1 Kg
desenvolver candidemia (p = 0.001). 

Palavras chave: CANDIDEMIA, RECÉM-NASCIDOS, ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO 
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Resumo:  
 
        A hipertensão arterial é uma entidade clínica multifatorial caracterizada pela presença de níveis
tensionais elevados associados à alterações metabólicas, hormonais e à hipertrofia cardíaca e vascular. A
prevalência de obesidade está crescendo intensamente na infância e adolescência tendendo a persistir na
vida adulta: cerca de 50% das crianças obesas aos 6 meses de idade e 80% das obesas aos 5 anos de idade
permanecerão obesas. O objetivo do presente estudo é analisar através de uma revisão sistemática a relação
entre o sobrepeso e a hipertensão arterial em crianças. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas bases de
dados MEDLINE e LILACS (1997-2008), utilizando as palavras-chave “obesidade”,” hipertensão arterial”
e “criança”. Foram utilizados apenas ensaios clínicos aleatórios realizados em crianças na faixa etária
escolar no Brasil. Dos 166 artigos encontrados passaram pelos critérios de exclusão apenas 8 nos quais
procedemos às análises. Foi observada na maioria dos estudos uma prevalência maior de sobrepeso em
meninas e pressões arteriais mais elevadas que nos meninos, no entanto sem diferença significativa. Dados
brasileiros com relação à obesidade e hipertensão arterial infantil são ainda limitados e a ausência de
unanimidade na definição de obesidade nesta faixa etária acarreta dificuldades na comparação das
prevalências relatadas nos diversos estudos. Porém, pode-se aferir que o sobrepeso na infância predispõe ao 
surgimento de adultos hipertensos em potencial. 

Palavras chave: obesidade, hipertensão arterial e criança 
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Resumo:  
 
        Kalanchoe brasiliensis é uma Crassulácea amplamente empregada no tratamento de feridas, abscessos,
processos inflamatórios e distúrbios gástricos. A folha é a parte mais utilizada, devido à presença de vários
polissacarídeos, flavonóides, ácido ascórbico e outros elementos. Os flavonóides são derivados fenólicos
com ampla ocorrência nos vegetais, têm atividades antioxidante e antiinflamatória e, por esta razão, foram
escolhidos como marcadores químicos neste processo. A solução extrativa de Kalanchoe brasisliensis foi
preparada por turbólise na proporção 1:1 (m /v), empregando etanol 50% (v/v) como solvente. A partir da
solução obtida, realizaram-se análises espectrofotométricas dos flavonóides empregando cloreto de 
alumínio (AlCl3) como agente complexante. O tempo de complexação e concentração de AlCl3 foram
estudados através de um desenho fatorial. Os dados obtidos foram usados para gerar uma superfície de
resposta. Curvas de calibração foram construídas para avaliar a linearidade do método analítico. De acordo
com o espectro de varredura, o máximo de absorção selecionado foi de 412 nm. A superfície de resposta
revelou que a condição ótima para observação de maior resposta do método de doseamento dos flavonóides
de K. brasiliensis é: 5% de AlCl3 após 15 minutos de complexação. 

Palavras chave: Kalanchoe brasiliensis, flavonóides, análises espectrofotométricas. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1855 
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CO-AUTOR: KAROLINE BATISTA DE PAIVA LOPES (3524623450) 

Resumo:  
 
        Foram estudadas 55 fêmeas da raça Santa Inês, com idade variando de oito a dez meses, tendo como
objetivo caracterizar morfometricamente fêmeas da Raça Santa Inês no início da puberdade. Os animais
foram mensurados durante as exposições das quais participavam, sendo determinados o peso, a altura
posterior, a altura anterior e o comprimento. Conclui-se que fêmeas da Raça Santa Inês, participantes de 
exposições agropecuárias, no início da puberdade apresentam as seguintes medidas morfométricas médias:
C = 0,69 � 0,048; AP = 0,70 � 0,034; AA = 0,68 � 0,032 e Peso = 61 � 10,2. 

Palavras chave: Biometria, puberdade, mensuração, altura anterior, altura posterior. 
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TÍTULO: CORRELAÇÕES ENTRE CIRCUNFERÊNCIA ESCROTAL E MEDIDAS CORPORAIS DE 
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Resumo:  
 
        O objetivo do trabalho foi avaliar a correlação entre medidas corporais (peso corporal e perímetro
torácico) e circunferência escrotal de ovinos da raça Santa Inês com idade entre seis e sete meses. Foram
estudados 54 machos, dos quais foram obtidos dados durante a mensuração, sendo determinados o peso
corporal, o perímetro torácico e a circunferência escrotal. Os coeficientes de correlação foram positivos
entre peso e circunferência escrotal e entre perímetro torácico e circunferência escrotal, porém, apenas o
primeiro foi significativo, apresentando ainda, valor de médio a baixo. Conclui-se que as correlações entre 
circunferência escrotal e medidas corporais não são consenso entre autores, apresentado divergências
significativas quanto aos coeficientes encontrados. 

Palavras chave: Perímetro escrotal, mensuração, borrego, perímetro torácico. 
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Resumo:  
 
        Os artrópodes de importância médica destacam-se por sua diversidade e abundância. Estes animais 
provocam acidentes que resultam em irritações, queimaduras locais e, em casos extremos, no óbito da
vítima. O objetivo desse trabalho é avaliar o perfil dos acidentes causados por artrópodes, com exceção dos
escorpiões ocorridos e notificados no Centro de Informações Toxicológicas (CIT-NATAL) do Hospital 
Giselda Trigueiro, no período de janeiro de 2007 a abril de 2008. Nesta avaliação foram analisados os
seguintes aspectos clínicos e epidemiológicos: agente causal, idade, sexo, local da picada, tempo decorrido
picada-atendimento, manifestações locais, classificação do caso, bairro e zona. Os resultados revelaram que
dos 181 casos registrados, as manifestações locais mais comuns foram: dor (69,61%), seguido de edema
(18,78%), hiperemia (8,28%), prurido (5,52%), eritema (5,52%) e parestesia (4,41%). As notificações
envolvendo aranhas foram as mais freqüentes com 56,35% do total analisado, seguida de abelhas com
14,28% e lacraias correspondendo a 8,24% do total. A faixa etária dos pacientes de 20 a 30 anos foi a mais
acometida com 23,71%, sendo que 13,81% corresponderam ao sexo masculino. A carência de informações
sobre a importância de transportar o agente agressor ao centro especializado, além da subnotificação dos
casos, resultante da benignidade clínica dos acidentes, dificultam a percepção real da gravidade do
problema e ainda o seu diagnóstico, tratamento e prevenção. 

Palavras chave: Animais peçonhentos, epidemiologia, aspectos clínicos 
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Resumo:  
 
        No Brasil, acidentes por escorpiões são considerados de importância médico-sanitária, não só pela 
incidência, mas também pela potencialidade do veneno de algumas espécies em determinar quadros clínicos
graves, às vezes fatais, principalmente em crianças e idosos. Tityus stigmurus é o principal agente
etiológicodo do escorpionismo no Nordeste brasileiro. A presente investigação é estudo descritivo
retrospectivo dos aspectos epidemiológicos e clínicos dos acidentes causados pelo T. stigmurus no estado
do RN, Brasil. Foram analisados 363 casos confirmados de pacientes atendidos e tratados no Centro de
Informação Toxicológica (CIT) do Hospital Giselda Trigueiro, Natal-RN, no período de 2007 a 2008. Os 
dados obtidos revelaram que a maioria dos acidentes ocorreu durante o dia afetando principalmente
mulheres entre 10-50 anos durante os trabalhos domésticos. O envenenamento por T. stigmurus é
caracterizado pelos seguintes sintomas locais: dor (100 %), parestesia (32,23 %), edema (23,14 %), eritema
(11,57 %), cefaléia (1,38 %), rubor (2,75 %), síncope (0.83 %) e hiperemia (11,01 %). No período
analisado, os resultados indicaram que todos os casos evoluíram para a cura a base, principalmente, de
analgésicos, anti-histamínicos e antiinflamatórios. Os resultados indicam a elevada incidência de acidentes
pelo T. stigmurus no RN, refletindo um importante problema de saúde pública local e a necessidade do
entendimento dos envenenamentos e de seu respectivo tratamento. 

Palavras chave: Escorpiões, Tityus stigmurus, epidemiologia, aspectos clínicos 
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Resumo:  
 
        Este estudo é uma análise descritiva dos principais aspectos clínicos e epidemiológicos das vítimas de
envenenamento por serpentes no Estado do Rio Grande do Norte, Brasil. Nesta investigação, foram
analisados os registros médicos de 128 pacientes hospitalizados, vítimas de envenenamento por picada de
serpentes, atendidos e tratados no Centro de Informação Toxicológica (CIT) no Hospital Giselda Trigueiro
em Natal, Brasil. Os dados avaliados são referentes ao período de três anos (2006-2008). A maioria das 
vítimas foram picadas pelas serpentes do gênero Bothrops (86,72%), seguidas por Crotalus (3,91%),
Micrurus (3,91%) e indeterminado (5,47%). O envenenamento por serpentes foi caracterizado
principalmente pelos sintomas locais: dor (82,81%), edema (79,90%), equimose (28,90%), parestesia
(17.96%), eritema (16,40%). As manifestações gerais e neurológicas predominantes foram a cefaléia
(23,44%), turvação visual (14,84%), vômitos (12,15%) e ptose palpebral (10,16%). Além disso, nos
distúrbios miotóxicos e hemolíticos o principal observado foi a urina escura (15,63%), seguida por anúria
(11,71%), gengivorragia (10.93%), sangramento local (8,59%) e oligúria (7.03%). Este estudo
epidemiológico retrospectivo de caráter preliminar visa oferecer um panorama geral do quadro de acidentes
por serpentes no Rio Grande do Norte, desde o envenenamento até o respectivo tratamento, visando um
melhor entendimento desses acidentes e do seu respectivo envenenamento. 

Palavras chave: Serpentes, epidemiologia, sinais e sintomas, manifestações clínicas 
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Resumo:  
 
        Com o objetivo de avaliar os efeitos do uso de probiótico e simbiótico no desempenho de frangos de
corte criados no verão, foi desenvolvido um experimento em uma granja comercial de frango de corte que
trabalha em sistema de integração com a GUARAVES ALIMENTOS. Foram utilizados 300 pintos de
corte, COBB, machos com 1 dia de idade, em um delineamento inteiramente casualizado, com 03
tratamentos (controle, probiótico e simbiótico), 05 repetições e 20 aves por parcela experimental. Foram
avaliados o consumo de ração (CR), o peso vivo (PV), conversão alimentar (CA), eficiência alimentar (EA)
e mortalidade (MT). Pelos resultados obtidos, observa-se que os animais que receberam os tratamentos 
obtiveram um maior ganho de peso, sobretudo os do tratamento com simbiótico aos demais tratamentos,
porém não houve diferenças estatísticas nos parâmetros avaliados. 

Palavras chave: Probiótico, simbiótico, frango de corte,desempenho zootécnico 
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Resumo:  
 
        O mieloma múltiplo (MM) é uma desordem clonal maligna das células do plasma que afeta a medula
óssea, em que a célula alterada é o plasmócito. O presente trabalho teve por objetivo realizar o perfil
eletroforético de pacientes com mieloma múltiplo que estão em tratamento, a fim de monitorar respostas à
terapia, bem como avaliar a função renal e hepática dos mesmos, para detecção precoce de lesão destes
órgãos. Para o estudo foram estudados 15 pacientes, de ambos os sexos, com faixa etária compreendida
entre 50-80 anos, atendidos na Oncoclínica São Marcos S/A, no período de fevereiro de 2007 a maio de
2008. As amostras de sangue foram coletadas no Laboratório de pesquisa de Bioquímica Clínica no
DACT/UFRN. As amostras foram submetidas à eletroforese de proteínas, à determinação das
concentrações de proteínas totais, uréia, creatinina, AST, ALT e GGT séricas. A determinação do perfil
eletroforético e das concentrações das frações protéicas foi realizada em Densitômetro. 60% apresentaram
alterações nos níveis de gamaglobulinas, destes: 46,7% apresentaram valores aumentados de
gamaglobulinas e 13,3% apresentaram valores diminuídos de gamaglobulinas. 13,3% apresentaram valores
aumentados na fração beta. Os pacientes apresentaram as funções hepática e renal preservadas. Estes
resultados e sua interpretação conferem à eletroforese das proteínas plasmáticas uma ferramenta importante
para monitorar respostas à terapia. 

Palavras chave: Mieloma múltiplo, Plasmócito, Bence Jones, eletroforese de proteínas. 
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Resumo:  
 
        Este estudo encontra-se inserido em um projeto de pesquisa realizado pelo Programa de Extensão
Universitária “EM TORNO DA MESA” (DNUT/UFRN). Apresenta como lócus a Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável Ponta do Tubarão localizada no município de Macau/RN. O Programa busca
aperfeiçoar e otimizar o beneficiamento do pescado e a utilização de seus produtos alimentares, bem como,
realizar um estudo sobre ações pedagógicas desempenhadas pelos professores em relação à temática
“Alimentação e Nutrição”. O estudo será concretizado a partir da análise de entrevistas e fatos descritos em
documentos elaborados pelos professores inscritos no curso de Formação do formador em Educação
Nutricional ministrado pela equipe do Programa, e enfatizará a análise das práticas pedagógicas
desenvolvidas no período anterior e posterior à realização do curso. 

Palavras chave: Pesquisa, práticas pedagógicas, professores, alimentação, nutrição. 
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Resumo:  
 
        O objetivo deste trabalho é avaliar a composição química da catingueira (Caesalpinea bracteosa, Tul.)
em diferentes períodos de coleta. A analise da planta em relação à idade da amostra e a observação dos
constituintes químicos, possibilitará sua utilização como forragem. No presente experimento utilizou-se 
amostras composta de folhas + talos finos (menores que 1 cm) de três árvores (parcela), em três áreas
distintas da caatinga na região de Japi – RN, com um total de 3 coletas a cada 30 dias, durante os meses de
maio a julho de 2008. As análises: teor de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), fibra em detergente
neutro (FDN) e carboidratos não-fibroso (CNF) foram realizadas no Laboratório de Nutrição Animal da
UFRN. O experimento revela que houve diferença significativa (P<0,05) apenas para o teor de MS com
média de 44,95%, tendo um efeito linear crescente entre os diferentes períodos de coleta. Estes resultados
mostram que, no período experimental, o teor de matéria seca aumentou à medida que houve avanço na
idade da planta, porém não diferindo dos demais teores, com valores médios de 13,85; 40,08; 36,16% para
PB, FDN e CNF, respectivamente. No presente trabalho a composição química da catingueira revela-se 
satisfatória (PB, FDN e CNF) nos três períodos de coleta estudados. 

Palavras chave: Caesalpinea bracteosa, semi-árido, valor nutritivo 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1888 
TÍTULO: ANÁLISE DA ACESSIBILIDADE DE ESPAÇOS DE LAZER PARA PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA FÍSICA NA CIDADE DO NATAL/RN 
ALUNO: DEBORA LUCIANA DOS SANTOS BRANDAO (6544366498) 
ORIENTADOR: FRANCISCO RICARDO LINS VIEIRA DE MELO (55435610400) 
CO-AUTOR: LARISSA RAQUEL KLEMIG E SILVA (6136193400) 
CO-AUTOR: LAISE CHAVES DE OLIVEIRA (6707791486) 
CO-AUTOR: RENATA NOBREGA DELGADO (6667779421) 

Resumo:  
 
        O lazer é um direito humano. A palavra lazer deriva do latim licere, ou seja, "ser lícito". Apesar de o
lazer ser um direito assegurado ao cidadão, muitas pessoas, inclusive as com deficiência, não desfrutam do
lazer, dentre outros fatores, pela falta de acessibilidade nesses locais. As discussões a luz da inclusão social
da pessoa com deficiência na sociedade, especificamente daquela com deficiência física, aponta para a
importância de ambientes acessíveis para que elas possam exercer seu direito de ir e vir, nos diferentes
espaços sociais. Diante dessa premissa, o presente estudo verificou a existência de acessibilidade de alguns
espaços de lazer na cidade do Natal/RN. O desenvolvimento deste estudo piloto de caráter observacional
descritivo foi realizado por meio de visitas a quatro ambientes específicos de lazer – 3 praias, 2 parques, 2 
cinemas e 4 teatros da cidade, de maio a junho de 2008. Os ambientes foram avaliados através de um
roteiro composto de 14 itens, de trena e máquina fotográfica. Os itens foram avaliados quanto à altura,
comprimento e largura, de acordo com as normas da NBR 9050 em vigor (ABNT, 2004). De acordo com os
dados obtidos na análise da acessibilidade de espaços físicos de lazer na referida cidade, conclui-se que há 
diversos pontos de inadequação, segundo a Norma utilizada, dificultando o acesso das pessoas com
deficiência aos locais de lazer estudados, devido às barreiras arquitetônicas e urbanísticas encontradas. 

Palavras chave: lazer, deficiência, acessibilidade, inclusão social. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1890 
TÍTULO: AVALIAÇÃO HISTOPATOLÓGICA DO CAMARÃO MARINHO, LITOPENAEUS 
VANNAMEI (BOONE, 1931), CULTIVADO NA REGIÃO DA LAGOA DE GUARAÍRA (RN). 
ALUNO: EMANUELLY CRISTINA RODRIGUES PEIXOTO (6906005421) 
ORIENTADOR: PEDRO CARLOS CUNHA MARTINS (46125639304) 
CO-AUTOR: GRASIELE ARAUJO DA SILVA (1204423458) 
CO-AUTOR: NOELIA RODRIGUES DE ALMEIDA (5170236441) 
CO-AUTOR: MICHELLY REIS DE LIMA (6765010440) 

Resumo:  
 
        As enfermidades infecciosas e não infecciosas têm sido uma grande ameaça a sustentabilidade da
carcinicultura mundial nessas últimas décadas e a atividade no Estado do Rio Grande do Norte se inclui
nesse contexto. Desta forma, esse trabalho tem como objetivo avaliar o grau de sanidade dos camarões
marinhos cultivados na região da Lagoa de Guaraíra (RN). Para tanto, dois ciclos de produção estão sendo
acompanhados na região nesse segundo semestre de 2008. As primeiras coletas para realização de análise
histopatológica já foram realizadas em dois viveiros. Essa análise visa identificar alterações no tecido do
organismo em estudo. Os camarões coletados foram fixados em solução de Davidson e encaminhados para
o Centro de Saúde em Aqüicultura (CSAq/DOL/UFRN). Após 24 horas de imersão no fixador os camarões
foram transferidos para o álcool 70%, sendo em seguida cortados em pedaços para a realização do
processamento histológico. Esse processamento está seguindo os procedimentos de desidratação,
diafanização, banhos em parafina e emblocamento. Cortes de 5 micras estão sendo obtidos em micrótomo
manual. Em seguida serão corados pelo método da Hematoxilina e Eosina. Vale salientar que essa etapa se
encontra em andamento. Após a mesma as alterações patológicas nas lâminas serão analisadas com auxílio
da microscopia ótica e bibliografia especializada. Nota do orientador: A aluna se encontra na fase final do
trabalho 

Palavras chave: Enfermidades, Litopenaeus vannamei, Rio Grande do Norte 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1894 
TÍTULO: ENUMERAÇÃO DE COLÔNIAS DE VIBRIO SPP NO CAMARÃO MARINHO 
LITOPENAEUS VANNAMEI (BOONE,1931) CULTIVADO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE, NO ANO DE 2006. 
ALUNO: WHDERIKA MONTEIRO GUIMARAES (4711794425) 
ORIENTADOR: PEDRO CARLOS CUNHA MARTINS (46125639304) 
CO-AUTOR: ANDRE DE OLIVEIRA BERNARDINO (1016357451) 
CO-AUTOR: GISELE ALVES COSTA (1176583409) 

Resumo:  
 
        Dentre as doenças que acometem com maior freqüência os camarões cultivados, têm destacada
importância às causadas por bactérias do gênero Vibrio. Os camarões infectados apresentam sinais
característicos quando infectados. O objetivo deste estudo foi quantificar, ao longo dos ciclos de produção,
as colônias de Vibrio spp existentes nos camarões Litopenaeus vannamei cultivado no Estado do Rio
Grande do Norte, no ano de 2006. O estudo foi desenvolvido nos estuários da Lagoa de Guaraíra e do Rio
Potengi. Nesses estuários foram analisadas três fazendas e dois viveiros em cada. As amostras foram
coletadas durante a estação seca do ano de 2006. Os camarões coletados foram encaminhados vivos para
processamento no LABOMAR/UFC. Em laboratório o hepatopâncrea dos camarões de cada amostra foi
homogeneizado em APA 1,5% em uma diluição inicial de 10-1. A partir desta foram feitas diluições de 10-
2 até 10-4. O inoculo de 0,1 mL de cada diluição foi plaqueado em agar TCBS e incubado a 35ºC por 18 a 
24 horas. As colônias sacarose positiva prevaleceram dentre as colônias crescidas no ágar TCBS. Em média
a quantidade de víbrios esteve acima de 103 UFC/g no tecido animal, havendo o risco de que, em uma
situação de estresse que ocasione baixa imunológica nos camarões, possa acarretar o surgimento de uma
vibriose desencadeando um processo infeccioso. 

Palavras chave: Víbrios, Litopenaeus vannamei, Rio Grande do Norte. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1898 
TÍTULO: ANÁLISE BROMATOLÓGICA DAS DIFERENTES PARTES DA BANANEIRA 
ALUNO: BRUNA DE OLIVEIRA SANTOS (5208533421) 
ORIENTADOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (10633049468) 
CO-AUTOR: KACIA BEATRIZ DE SOUSA ARAUJO (5463703493) 
CO-AUTOR: DYEGO FELIPE DE LIMA LEITE (5279328413) 
CO-AUTOR: ALBERTO LUIZ FREIRE DE ANDRADE JUNIOR (6425724455) 

Resumo:  
 
        O objetivo deste trabalho é determinar a composição bromatológica das diferentes partes da bananeira
(Musa sp.) que possibilite a sua utilização na alimentação animal. Foram coletadas amostras das seguintes
partes: caule, folha, fruto, cacho e flor, as quais foram submetidas às análises laboratoriais de: MS, PB,
FDN, FDA, NIDA, NIDN, lignina, EE e MM, sendo analisados a partir de um delineamento inteiramente
casualizado com três repetições. As análises revelam que existem diferenças significativas (P<0,05) para a
maioria das variáveis estudadas, exceto para o teor de lignina. Os teores bromatológicos da folha e caule
são semelhantes à bibliografia consultada, indicando uma possível fonte de volumoso na dieta de
ruminantes. Com relação às outras partes da bananeira, a flor apresenta teores altos de PB (12,38%) e EE
(4,72%) e teor de MS baixo (7,70%). Para o fruto os teores de fibra (FDN, FDA e NIDA E NIDN), EE e
MM são os mais baixos em relação as outras partes da planta. O cacho obteve maior teor de MM (18,38%).
O trabalho conclui que a composição bromatológica da bananeira difere entre suas partes. Dentre as partes
estudadas a folha demonstra melhor utilização devido a sua composição bromatológica, principalmente
devido ao teor de MS. 

Palavras chave: Musa sp., valor nutritivo, volumoso 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1901 
TÍTULO: CONTAGEM DE VIBRIOS EM AMBIENTE DE CULTIVO DE CAMARÕES MARINHOS 
LITOPENAEUS VANNAMEI (BOONE, 1931), NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE NO ANO 
DE 2006. 
ALUNO: GISELE ALVES COSTA (1176583409) 
ORIENTADOR: PEDRO CARLOS CUNHA MARTINS (46125639304) 
CO-AUTOR: LIELIO HERSON DE FREITAS CUNHA (5548930451) 
CO-AUTOR: SERGIO MARCUS CAMPIELO BARRETO RAMOS (6719586408) 
CO-AUTOR: WHDERIKA MONTEIRO GUIMARAES (4711794425) 

Resumo:  
 
        As vibrioses são geralmente causadas por um desequilíbrio na população das bactérias do gênero
Vibrio encontrados dentro do ambiente de cultivo. Sendo que seu impacto vai depender do comportamento
dos demais parâmetros observados na ecologia do viveiro. O objetivo do presente trabalho foi fazer a
contagem das colônias de vibrio sacarose positiva e sacarose negativa presente na água do viveiro. O estudo
foi feito em três fazendas, duas localizadas no Estuário do Rio Potengi e uma na bacia da Lagoa de
Guaraíra. Em cada fazenda dois viveiros estão sendo analisados ao longo de um ciclo de produção. A água
foi coletada em garrafa âmbar estéril (1 L) em diversos pontos do viveiro. As amostras foram processadas
no Centro de Saúde dos Animais Aquáticos (CSAq/DOL/UFRN). Em laboratório foi retirado 1 mL e
diluído em 9 mL de solução salina (NaCl 3%) que resultou em uma diluição inicial de 10-1. A partir desta 
foram feitas diluições de 10-2 até 10-4. O inoculo de 0,1 mL de cada diluição foi plaqueado em agar TCBS
e incubado a 35ºC por 18 a 24 horas. Os primeiros resultados foram menores que 100 UFC/mL na água dos 
viveiros analisados o que pode evidencia uma pequena quantidade de bactérias no ambiente de cultivo no
início dos ciclos de produção. As análises serão continuadas ao longo dos ciclos de cultivo. 

Palavras chave: Água, Litopenaeus vannamei, Vibrio spp 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1913 
TÍTULO: CHAETOGNATHA E HIDROMEDUSAE DO PLÂNCTON SUPERFICIAL NOTURNO DO 
ARQUIPÉLAGO SÃO PEDRO E SÃO PAULO (ASPSP). 
ALUNO: FERNANDA HELENA BOSCO DE MIRANDA (6083459460) 
ORIENTADOR: GUILHERME FULGENCIO DE MEDEIROS (3935531400) 
CO-AUTOR: LORENA CANDICE DE ARAUJO ANDRADE (96233559120) 
CO-AUTOR: JESSICA ROBERTS FONSECA (34219610855) 
CO-AUTOR: NICOLE PONTES PESSOA E SOUZA (5542301436) 

Resumo:  
 
        O zooplâncton é formado por organismos aquáticos não fotossintéticos e de tamanho reduzido que
compõem a base da cadeia alimentar dos ambientes aquáticos. Com o objetivo de identificar os
Chaetognatha e Hidromedusae do zooplâncton das águas em torno do arquipélago São Pedro e São Paulo
(ASPSP), foram realizadas em abril de 2006 coletas superficiais noturnas utilizando uma rede de plâncton
com 30cm de diâmetro de boca, 1,5m de comprimento e 120 micrômetros de abertura de malha, que foi
arrastada com velocidade aproximada de 02 nós. As 24 amostras obtidas foram fixadas com formol a 4% e
estão sendo analisadas através de um microscópio estereoscópico Olympus SZ40. Os resultados obtidos até
o momento tem mostrado a presença de Flaccisagitta enflata, Flaccisagitta hexaptera, Serratosagitta
serratodentata, Ferosagitta hispida e Pterosagitta draco entre os Chaetognatha e Liriope tetraphylla, a única
Hidromedusae encontrada. Esse resultado é importante, pois vem a suprir a deficiência de informações a
respeito da distribuição destes organismos naquela área. 

Palavras chave: Zooplancton; Chaetognatha; Hidromedusae; ASPSP 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1916 
TÍTULO: CONHECIMENTO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM SOBRE PROTOCOLO E 
CONDUTAS RECOMENDADAS FRENTE A ACIDENTES COM RISCO DE CONTAMINAÇÃO 
ALUNO: THAIS DE AMORIM SUASSUNA (3620644403) 
ORIENTADOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAUJO FERREIRA (83806059420) 
CO-AUTOR: HILKEA CARLA DE SOUZA MEDEIROS (2336272431) 
CO-AUTOR: DANIEL COSTA RODRIGUES FARIAS (1193338484) 
CO-AUTOR: UELIDA JORDAO FARIA (6442314405) 

Resumo:  
 
        OBJETIVO O objetivo deste trabalho foi analisar o conhecimento de Técnicos de Enfermagem sobre
condutas frente a acidentes com material pérfuro-cortante sob o risco de contaminação.MÉTODOS A
coleta de dados foi realizada por meio de um questionário e os critérios estabelecidos para seleção dos
sujeitos foram: desempenhar a função de técnico de enfermagem em unidade de saúde e estar em exercício
ativo no período determinado para a coleta das informações. Os dados foram analisados por estatística
descritiva.RESULTADOS Participaram da pesquisa 45 técnicos de enfermagem, sendo 84,4% do sexo
feminino e 15,6% masculino, com média idade de 38,4 ± 7,3 anos e 13 ± 5,5 anos de profissão. Dentre os 
participantes 62,2 % referiu ter sofrido acidente com instrumento pérfuro-cortante sendo que apenas 32,1% 
destes foram encaminhados ao Hospital Giselda Trigueiro. Dentre os instrumentos e manobras realizadas
durante a contaminação, 43% relataram ter se contaminado com a agulha do escalpe no momento da
punção endovenosa e 57% com agulha de seringa. Quando foram questionados sobre a conduta correta em
caso de acidente com risco de contaminação, 7,14% participantes obtiveram acerto completo. Responderam
de forma parcialmente correta 35,7% e 57,1% não responderam corretamente. CONCLUSÃO Concluiu-se 
que a grande maioria dos participantes conhece os riscos, mas desconhece a conduta correta a ser adotada. 

Palavras chave: Contaminação; pérfuro-cortantes; enfermagem 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1918 
TÍTULO: CONSTRUINDO O PLANO DE ATENÇÃO À SAÚDE DO PRÉ-ESCOLAR, INSERIDO 
NUMA CRECHE NA PERIFERIA DE NATAL/RN -VALIDANDO PROTOCOLOS 
ALUNO: ISABELLE PINHEIRO DE MACEDO (6501148413) 
ORIENTADOR: ROSALBA PESSOA DE SOUZA TIMOTEO (12355844453) 
CO-AUTOR: BHEATRIZ GONDIM LAMBERT MOREIRA (6878860407) 
CO-AUTOR: SABRINA VIANA ALMINTAS (5441485418) 

Resumo:  
 
        Este trabalho descreve a pesquisa “Construindo o plano de atenção à saúde do pré-escolar, inserido 
numa creche na periferia de Natal/RN – Validando protocolos”, apresentando os protocolos de cuidados em 
saúde aplicados às crianças institucionalizadas, como instrumento de qualificação da assistência prestada;
além da validação dos mesmos junto aos cuidadores de uma creche situada na periferia de Natal/RN e a
apresentação das ações de extensão desenvolvidas articuladamente com o projeto “A saúde no mundo do 
faz-de-conta: a brinquedoteca como espaço de promoção ao cuidado da criança”, vinculado ao 
Departamento de Enfermagem da UFRN. Trata-se de um estudo qualitativo, tendo como método a
pesquisa-ação, buscando a ampliação do olhar para a prática da promoção à saúde pelos cuidadores de
crianças institucionalizadas. A amostra consistiu de 10 cuidadores do turno vespertino. Dos oitos protocolos
elaborados somente quatro foram abordados – Acolhimento Diário, Higienização Corporal, Higienização
Bucal e Higienização das Mãos. Na tentativa de preencher essa lacuna foi oferecido o mini-curso “O que os 
cuidadores precisam saber sobre promoção da saúde para crianças institucionalizadas”. Na avaliação dos 
protocolos, viu-se que os mesmos ajudam no funcionamento da instituição, na prática cotidiana e no
relacionamento entre pais, alunos e professores; comprovou-se grande dificuldade de empoderamento do 
conteúdo, além do levantamento de algumas dificuldades para sua implementação. 

Palavras chave: Enfermagem; promoção à saúde do pré-escolar; protocolos de cuidados 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1927 
TÍTULO: ATELIÊ DO SORRISO: A UTILIZAÇÃO DO LÚDICO COMO PROPOSTA DE 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL 
ALUNO: RENATA SOUZA DE OLIVEIRA (6230844494) 
ORIENTADOR: IRIS DO CEU CLARA COSTA (14076152468) 
CO-AUTOR: GEORGIA COSTA DE ARAUJO SOUZA (5513550423) 
CO-AUTOR: ANA LUIZA DANTAS VILAR (7391784400) 
CO-AUTOR: ANA FLAVIA LOPES DINIZ DE ARAUJO (6476916475) 

Resumo:  
 
        A Odontologia vive um processo de transformação na medida em que procura associar atividades
curativas às educativas e de promoção de saúde. Para que essa mudança se efetive, torna-se necessária uma 
reorganização do processo pedagógico que é implementado nas universidades, a fim formar profissionais
críticos, capazes de trabalhar em equipe, de levar em conta a realidade social para prestar atenção humana e
de qualidade. Atividades de extensão incentivadas pelas instituições de ensino superior proporcionam aos
acadêmicos e professores aquisição de conhecimentos, habilidades, atitudes e vivência de um mundo fora
da universidade. Este trabalho tem como objetivo relatar as experiências do projeto de extensão Ateliê do
Sorriso, o qual se propõe a levar orientação de saúde bucal a inúmeras demandas oriundas de diversas
instituições, como escolas, hospitais, igrejas etc. Na realização das ações educativas, alunos do curso de
Odontologia da UFRN realizam atividades lúdicas, como teatro, fantoche, palestras educativas e escovação
supervisionada, buscando transformar os hábitos de saúde bucal das clientelas de uma forma diferente e
divertida, alertando da necessidade do uso correto da escova, pasta e fio dental como medida preventiva à
cárie dentária e periodontopatias, contribuindo para a humanização da odontologia, uma vez que há a
introjeção de conhecimentos no universo simbólico do público receptor dessas informações, e levando,
assim, à melhoria na qualidade de vida. 

Palavras chave: Educação em Saúde Bucal; Odontologia; Extensão Universitária 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1928 
TÍTULO: SAUDE BUCAL DE IMIGRANTES PORTUGUESES: UMA ABORDAGEM 
PSICOSSOCIAL 
ALUNO: LUCYANA DA SILVA RAMALHO (6900579469) 
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO COSTA FEITOSA ALVES (15590097487) 
CO-AUTOR: ALDENISIA ALVES DE ALBUQUERQUE BARBOSA (52397610434) 

Resumo:  
 
        INTRODUÇÃO:Estudos nas últimas décadas indicam aspectos que podem influenciar a saúde oral.
Há uma apreensão de profissionais da saúde e pesquisadores nesta temática para o imigrante e formas de
atendimento usadas por estes. Este estudo busca analisar aspectos sociais em saúde oral formadas por
imigrantes portugueses.METODOLOGIA:É um estudo exploratório com trinta imigrantes portugueses
residentes em Natal. Dados foram obtidos pelo teste da associação livre de palavras, com termos indutores:
saúde oral, saúde oral para imigrantes, tratamento dentário para imigrantes, prevenção e higiene
dentária.RESULTADOS:Os resultados indicam que os imigrantes vêem a saúde oral como limpeza da
boca, expondo precisão de acesso aos serviços dentários; o tratamento dentário para imigrantes é associado
ao alto custo, ausência de programas públicos; a prevenção é associada ao cuidado, condições financeiras e
importância na saúde e a higiene dentária é ligada à escovação dos dentes e à dificuldade de compra de
material de higiene.CONCLUSÕES:Nota-se necessidade de se fomentar práticas comunitárias,
possibilitando o crescimento da consciência coletiva em saúde e a compreensão da saúde bucal como um
processo de caráter biopsicossocial e cultural, o qual demanda a existência de políticas públicas e a
participação da sociedade civil, e assim investigar as suas relações com dinâmicas sociais de interação, bem
como sua inserção no âmbito da vida discursiva, corporal, verbal e emocional desses sujeitos. 

Palavras chave: Imigrante, saúde bucal, representações sociais, saúde 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1935 
TÍTULO: EFEITOS DO CELECOXIB NA MUCOSA ESOFAGOGASTRODUODENAL DE RATOS 
ALUNO: YARA KELLY RODRIGUES DE FREITAS (5130762479) 
ORIENTADOR: ALDO DA CUNHA MEDEIROS (7117701404) 
CO-AUTOR: ALMIRA GABRIELA DE ARAUJO DANTAS (5864630462) 
CO-AUTOR: ANA CLAUDINE PONTES (6819204400) 
CO-AUTOR: ANA LUIZA DE ALMEIDA CARDOSO (6352603440) 

Resumo:  
 
        O Celecoxibe, AINE não-esteroidal seletivo da COX-2, poupa a COX-1(citoprotetora), sendo 
potencialmente vantajoso em relação aos AINEs não-seletivos da COX-2, pois permaneceria a eficácia 
antiinflamatória, sem os efeitos adversos conseqüentes à inibição da COX-1. O objetivo desse trabalho foi 
avaliar o grau de agressão à mucosa esofagogastroduodenal de ratos tratados com Celecoxibe. Utilizaram-
se 18 ratos da linhagem Wistar divididos em 3 grupos: (1) 6 receberam por VO solução salina 0,9%, (2) 6
receberam por VO 5,7 mg/kg/dia de celecoxibe e (3) 6 receberam por VO dose farmacológica de
diclofenaco; No 15º dia de tratamento, os ratos receberam dose letal de pentobarbital sódico, foram
submetidos a laparotomia e retirado o esôfago terminal, estômago e duodeno. Preparadas lâminas
microscópicas coradas com HE, os achados histopatológicos foram quantificados segundo sua intensidade
de 0 a +4, e transformados em escores. Os dados foram analisados pelo teste de Tukey, considerando-se 
significativos quando p<0,05. A análise histopatológica das lâminas mostrou que, comparado ao grupo
controle, o Celecoxibe foi 3 vezes mais agressivo no esôfago, 8 vezes no estômago e 4 vezes no duodeno,
contrastando com o Diclofenaco, que foi 7, 17 e 10 vezes mais agressivo, respectivamente. O trabalho
concluiu que em doses farmacológicas por VO, o Celecoxibe, comparado ao diclofenaco, produz um menor
número de lesões macro e microscópicas na mucosa do esôfago, estômago e duodeno de ratos. 

Palavras chave: Celecoxibe, Esôfago, Estômago, Duodeno, Mucosa, Ratos 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1939 
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE DISLIPIDEMIAS EM ADULTOS DA GRANDE NATAL 
ALUNO: VERONICA MEDEIROS DE AZEVEDO (6375639484) 
ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS (70155780425) 
CO-AUTOR: VALDJANE SALDANHA (753872471) 
CO-AUTOR: SAMARA FONTES DE LIMA GOMES (5002792413) 
CO-AUTOR: LUZIA LEIROS DE SENA FERNANDES (1203694431) 

Resumo:  
 
        A dislipidemia é um quadro clínico caracterizado por concentrações séricas anormais de lipídeos e/ou
lipoproteínas e que pode ser originado por fatores genéticos ou ambientais. As dislipidemias estão incluídas
entre os fatores de risco de maior relevância para as doenças cardiovasculares de origem aterosclerótica.
Este estudo foi realizado recrutando-se pacientes em postos de saúde da Grande Natal e teve como objetivo
observar a prevalência de dislipidemias em adultos desta região. Participaram do estudo 432 voluntários
com 39±12 anos de ambos os sexos, sendo 117 homens (27,1%) e 315 mulheres (72,9%). Todos fizeram 
jejum de 12 horas. Com suas amostras de soro foram determinadas as concentrações séricas de Colesterol
Total, HDL-C e Triglicerídeos, através de kits da LABTEST® e com o auxílio do RA-50 Bayer 
Diagnóstica - Irlanda. Os valores de LDL foram calculados de acordo com a fórmula de Friedewald e col.
(1972). A média e desvio padrão das concentrações séricas do perfil lipídico foram em homens 186±42, 
149±95, 38±10 e 118±36; e em mulheres 194±40, 126±107, 44±11 e 125±33 para Colesterol Total, 
Triglicerídeos, HDL-C e LDL-C respectivamente. A prevalência de dislipidemias observada foi de 78% dos
casos, sendo as baixas concentrações séricas do HDL-C o tipo mais freqüente. A alta prevalência de 
dislipidemias determinada na Grande Natal é preocupante, devido a forte relação destas com as doenças
cardiovasculares. 

Palavras chave: DISLIPIDEMIA, DOENÇAS CARDIOVASCULARES. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1940 
TÍTULO: MONITORAMENTO DE CIANOBACTÉRIAS POTENCIALMENTE TÓXICAS NOS 
RESERVATÓRIOS DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: ANA PAULA CARDOSO SILVA (6387086485) 
ORIENTADOR: MAGNOLIA FERNANDES FLORENCIO DE ARAUJO (51274957400) 
CO-AUTOR: PRYSCILA CYNARA SOARES VIEIRA (6074299412) 
CO-AUTOR: RUY ANDERSON ARAUJO DE LIMA (5815034495) 
CO-AUTOR: IVANEIDE ALVES SOARES DA COSTA (27471934468) 

Resumo:  
 
        A eutrofização artificial dos ambientes aquáticos tem ocasionado um grave desequilíbrio ecológico,
uma vez que contribui para o aumento na densidade populacional de alguns táxons de algas, tais como o
das cianófitas produtoras de toxinas, que acarretam a perda na qualidade da água e sua inviabilidade para
consumo humano. Amostras de água foram coletadas no primeiro e segundo semestre de 2007 para análises
qualitativas e quantitativas. O fitoplâncton foi coletado em amostras integradas com rede de plâncton e
preservadas com formol a 4 % para análise qualitativa das espécies. Para análise quantitativa as amostras
foram coletadas com garrafas de Van Dorn e preservadas com lugol acético. A densidade do fitoplâncton
foi determinada seguindo o método de Ütermol e as populações foram enumeradas em campos aleatórios.
Nos períodos analisados, a comunidade fitoplanctônica foi representada por 156 táxons, sendo 31 de
Diatomáceas, 6 de Xantofíceas, 9 de euglenofíceas, 5 de Cryptofíceas, 4 de Crysofíceas, 53 de Clorofíceas
e 48 de Cianobactérias. Quantitativamente as cianobactérias foram dominantes com densidades variando
1.850 a 1.327.088cél/ml. As espécies dominantes foram Cylindrospermopsis raciborskii, Geithlerinema
unigranulatum, Aphanizomenon gracilis, Pseudanabaena sp1, Microcystis aeruginosa, Microcystis
panniformis e Planktothrix agardhii.A partir dos resultados obtidos pode-se concluir que a densidade de 
células excedeu o limite máximo permitido para consumo humano. 

Palavras chave: eutrofização, cianobactérias, reservatórios 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1941 
TÍTULO: RELAÇÃO PROTEÍNA/CREATININA: CORRELAÇÃO ENTRE DOIS MÉTODOS 
ALUNO: KARLA VANESSA PIMENTA DE LIMA (5368133456) 
ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS (70155780425) 
CO-AUTOR: ALCEU FONSECA DE MIRANDA (1067259473) 

Resumo:  
 
        O uso da relação proteína/creatinina em amostras isoladas é um método de mensuração com menos
erros, já que é feito em amostras isoladas. Correlaciona-se de forma importante com a medida da urina de 
24 horas, principalmente quando se utiliza a primeira amostra da manhã, sendo recomendado para
investigação diagnóstica e para o acompanhamento de pacientes renais. O objetivo principal desse trabalho
foi determinar semi-quantitativamente a proteinúria de pacientes renais a partir de amostras de urina e
determinar sua correlação com os diferentes métodos usados. Trata-se de um estudo transversal, que 
envolveu 32 pacientes com doenças renais atendidos nos ambulatórios do H.U.O.L e encaminhados ao
Laboratório de Análises Clínicas do mesmo, no período de 2007. A avaliação segui um protocolo
experimental, onde as concentrações de creatinina foram medidas pelo método cinético baseado na reação
de Jaffé. A proteinúria foi determinada pelo vermelho de pirogalol e pelo ácido sulfossalicílico. A análise
estatística foi realizada através dos programas SPSS (versão 9.0) e Excel 2003. Para verificação da
normalidade dos valores paramétricos amostrais, foi utilizado o teste não-paramétrico de Kolmogorov-
Smirnov. Os dados são apresentados em média (desvio padrão) e mediana (amplitude de variação). O nível
de significância adotado em todos os procedimentos estatísticos foi de 5%. Conclui-se que há uma forte 
correlação quando usamos tanto o vermelho de pirogalol como o ASS em doentes renais. 

Palavras chave: Proteína, Creatinina e pacientes renais 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1943 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS EMERGÊNCIAS ONCOLÓGICAS NO ANO DE 
2007 EM PACIENTES DO HOSPITAL DR. LUÍS ANTÔNIO E CONDUTAS REALIZADAS. 
ALUNO: DIANA LOPES FERREIRA (4753112489) 
ORIENTADOR: ISABEL CRISTINA PINHEIRO DE ALMEIDA (77845528404) 
CO-AUTOR: MICHELLE RAFAELLE ANDRADE GURGEL (1383343403) 
CO-AUTOR: HOSANA APARECIDA DA COSTA SILVEIRA (4646587483) 
CO-AUTOR: LIDIANE DE ARAUJO TORRES (1216645469) 

Resumo:  
 
        INTRODUÇÃO:Emergências oncológicas são condições que resultam de alterações estruturais ou
metabólicas causadas pela neoplasia ou seu tratamento e devem ser tratadas
imediatamente.OBJETIVO:Traçar o perfil das emergências oncológicas em pacientes do Hospital Dr. Luís
Antônio em 2007.MÉTODOS:Estudo descritivo, transversal e quantitativo.Pesquisa ocorreu no pronto-
socorro do Hospital Luís Antônio entre janeiro e dezembro de 2007.Foram analisadas4838 fichas de
entrada.Variáveis avaliadas:queixa principal; tratamento anti-neoplásico; medicamentos em uso.Estatística 
determinou freqüências relativas.RESULTADOS: Principais queixas: procedimento póscirúrgico 335
(7,07%),dor 1440(30,38%),hemorragia 202(4,26%),respiratória 324(6,83%),metabólica 425
(8,97%),gastrintestinal 710(14,98%),outras 1304(27,51%).Tratamentos realizados previamente:
quimioterapia 1227(25,36%),radioterapia 198(4,09%),cirurgia 942(19,47%),combinação de tratamentos
481(9,94%),não iniciou tratamento 329(6,80%),não descritos 1661(34,33%).Medicamentos mais usados:
analgésicos 2526(27,10%),antieméticos 1446(15,48%),antiespasmódicos 566(6,06%),antihemorrágicos 394
(4,22%),antihipertensivos 234(2,51%),antiinflamatórios 1160(12,42%),broncodilatadores 486
(5,20%),corticóides 404(4,33%),protetores gástricos 1138(12,18%),vitaminas 654(7,00%),outros 332
(3,55%).CONCLUSÃO:Principal emergência oncológica foi dor,o tratamento antineoplásico mais
realizado foi quimioterapia e os medicamentos estão sendo devidamente empregados. 

Palavras chave: EMERGÊNCIAS ONCOLÓGICAS 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1945 
TÍTULO: DIAGNÓSTICO FÍSICO E FUNCIONAL DOS ESPAÇOS ESCOLARES DA RESERVA DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ESTADUAL PONTA DO TUBARÃO - MACAU/RN - 
RELACIONADOS COM A ALIMENTAÇÃO 
ALUNO: RUTY EULALIA DE MEDEIROS EUFRASIO (6513711479) 
ORIENTADOR: ANA EMILIA LEITE GUEDES (15576302400) 

Resumo:  
 
        A escola além de ser uma instituição para promover processos educativos, torna-se responsável pelo 
oferecimento de uma alimentação equilibrada - quantitativa e qualitativamente - para seus alunos, tendo em 
vista que muitos deles não têm acesso a uma alimentação adequada no núcleo familiar. Nesta perspectiva,
deve-se considerar também a segurança sanitária, visto que um alimento seguro também deve ser encarado 
pela ótica das condições higiênicas na hora da preparação do alimento. E, no processo, encontram-se 
envolvidos desde os manipuladores até as condições físicas das UAN’s. Dessa forma, este estudo foi 
realizado com o objetivo de diagnosticar as condições e práticas de manipulação nas UAN’s escolares da 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão (RDSEPT) localizada nos municípios
de Macau/Guamaré - RN face à segurança alimentar, através da observação direta e aplicação da lista de
verificação de procedimentos elaborada a partir da RDC 216/04. Os resultados mostraram que todas as
escolas apresentavam não conformidade com a maioria dos itens proposto pela lista de verificação,
necessitando de intervenção tanto do caráter físico, como educacional. 

Palavras chave: Práticas de manipulação; UAN's escolares; Segurança Alimentar 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1954 
TÍTULO: VISÃO GLOBAL DO ADENOCARCINOMA PROSTÁTICO ATRAVÉS DE UMA 
REVISÃO SISTEMÁTICA. 
ALUNO: ALEXANDRE BARBOSA CAMARA DE SOUZA (6983212436) 
ORIENTADOR: RAIMUNDO FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR (1847881459) 
CO-AUTOR: VICTOR CARBONE BERNARDES DE OLIVEIRA (6328966474) 
CO-AUTOR: FABIO AIRES ARAUJO (6462495413) 
CO-AUTOR: HUGO GONCALO GUEDES (7391024430) 

Resumo:  
 
        A distribuição do adenocarcinoma prostático como um todo, tem grande variação sendo influenciado
pela etnia, susceptibilidade genética e nutrição. Com isso, há desigualdades na distribuição como, por
exemplo, na China, onde a taxa de incidência é de 2,9 por 100.000 homens, comparado a 107,8 e a 185,4
por 100.000 habitantes no branco e negro americanos, respectivamente. É objetivo desse trabalho realizar
uma revisão sistemática sobre o perfil epidemiológico do adenocarcinoma prostático no mundo. Para isso,
foi realizada uma busca na base de dados PUBMED utilizando as palavras-chave “prostatic cancer”, 
“epidemiology”, “global”, foram considerados os textos completos de 1995 a 2007. Utilizaram-se como 
critério de exclusão, os estudos realizados exclusivamente em animais. Foram relatados 10 artigos
colocados em um tabelamento com variáveis: autor(es), ano, objetivo, metodologia e conclusões. A revisão
sistemática permitiu concluir que o adenocarcinoma estudado é o sexto mais incidente tumor do mundo,
terceiro mais comum em homens e o mais comum entre homens na Europa, América do Norte e em partes
da África. E quanto as variáveis observou-se na etnia que homens negros possuem maior susceptibilidade
ao tumor que homens brancos de mesma idade. Tratando-se de genética, as variações em alelos de genes 
que controlam o metabolismo de andrógenos influenciam na incidência do tumor. Quanto à nutrição,
pesquisas mostram a influência de alimentos ricos em gorduras saturadas e hidrogenadas. 

Palavras chave: câncer de próstata; epidemiologia; neoplasia. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1956 
TÍTULO: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES IDOSOS QUE RECEBEM ASSISTÊNCIA 
FISIOTERAPÊUTICA E SUA INTERAÇÃO COM A SATISFAÇÃO. 
ALUNO: CRISTIANO DOS SANTOS GOMES (6041944475) 
ORIENTADOR: RICARDO OLIVEIRA GUERRA (39643069400) 
CO-AUTOR: RENATA NOBREGA DELGADO (6667779421) 
CO-AUTOR: LAISE CHAVES DE OLIVEIRA (6707791486) 
CO-AUTOR: TALITA PASCALLE MACEDO DIOGENES (3212862432) 

Resumo:  
 
        O julgamento da qualidade dos serviços de saúde e da satisfação do paciente é permeado de elementos
culturais, sociais e econômicos e vivenciado diferentemente pelos vários atores que dele participam.
Percebe-se a necessidade de investigação do perfil epidemiológico e da associação entre os fatores sócio-
demográficos e satisfação do paciente idoso que recebe fisioterapia ambulatorial. Trata-se de um estudo 
epidemiológico, transversal e descritivo, realizado em 29 clínicas de Fisioterapia de Natal, RN. A amostra
não-probabilística constou de 221 pacientes acima de 60 anos e condições cognitivas preservadas. Foi
utilizado o instrumento de avaliação da satisfação do paciente com a fisioterapia e analisado através do teste
do Qui-quadrado de Pearson e regressão logística binária. Os pacientes eram 76,5% do sexo feminino,
49,8% casados, 67,4% residiam com familiares, 26,7% tinham 1º grau incompleto, 27,1% com renda 
familiar de 1 a 3 salários mínimos, 42,5% foram encaminhados por médicos e 48% com alterações
reumatológicas. A satisfação do paciente apresentou associação significativa com sexo (p< 0,001) e estado
civil (p< 0,002). Os resultados demonstram maior grau de satisfação associado ao sexo feminino (OR=
2,48; IC: 1,182-5,205) e aos indivíduos que vivem sem companheiros (OR= 2,222; IC: 1,032-4,785). Os 
fatores sócio-demográficos parecem exercer influência na satisfação do paciente idoso que busca
fisioterapia, em especial àquelas referentes ao gênero e estado civil. 

Palavras chave: Fisioterapia, Satisfação do paciente, Idoso, Epidemiologia. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1961 
TÍTULO: AVALIAÇÃO PRESUNTIVA DA SAÚDE DO CAMARÃO MARINHO LITOPENAEUS 
VANNAMEI (BOONE, 1931), EM UM CULTIVO LOCALIZADO NA REGIÃO DA LAGOA DE 
GUARAÍRA, MUNICÍPIO DE GEORGINO AVELINO (RN). 
ALUNO: NOELIA RODRIGUES DE ALMEIDA (5170236441) 
ORIENTADOR: PEDRO CARLOS CUNHA MARTINS (46125639304) 
CO-AUTOR: MAGNO HUDSON DA COSTA GOMES (7286062409) 
CO-AUTOR: TAMIRIS HENRIQUE FERREIRA (7495026499) 
CO-AUTOR: TIAGO PEREIRA (3778508610) 

Resumo:  
 
        As doenças constituem um fator de risco de extrema importância para carcinicultura marinha no
Estado do Rio Grande do Norte, apesar de todos os avanços obtidos nos últimos anos por esse agronegócio.
O ambiente deve ser bem controlado e adequado pára cultivo. Desta forma, o presente trabalho teve por
objetivo fazer uma avaliação presuntiva do estado de saúde dos camarões cultivados em viveiros escavados
na região da Lagoa de Guaraíra (RN). Para avaliar a higidez dos camarões cultivados nessa região foram
coletados camarões em dois viveiros dessa bacia hidrográfica. Esses camarões se encontravam em estágio
de pós-larvas. Os indivíduos foram condicionados em sacos plásticos com água, com aeração e
encaminhados para análises no Centro de Saúde dos Animais Aquáticos (CSAq/DOL/UFRN). Em
laboratório análises macro e microscópicas foram realizadas. Nas análises microscópicas foram avaliadas,
através de montagem úmida, as brânquias, o trato digestório e o hepatopâncreas. Nas análises
macroscópicas não foram detectadas lesões nos indivíduos analisados e as brânquias não apresentaram
sujidades. Os hepatopâncreas analisados não apresentavam alterações. Todavia, os tratos digestórios dos
camarões no viveiro um apresentavam uma prevalência na infestação com gregarina de 40%. Esse achado
pode ser um indicador de falha no manejo dos viveiros. Vale salientar que estes protozoários espoliam os
animais, deixando-os suscetíveis a patógenos oportunistas. 

Palavras chave: Litopenaeus vannamei, gregarina, Rio Grande do Norte 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1962 
TÍTULO: AVALIAÇÃO PRESUNTIVA DA SAÚDE DO CAMARÃO MARINHO LITOPENAEUS 
VANNAMEI (BOONE, 1931), CULTIVADA EM FAZENDAS ABASTECIDAS PELAS ÁGUAS DO 
RIO POTENGI (RN). 
ALUNO: GRASIELE ARAUJO DA SILVA (1204423458) 
ORIENTADOR: PEDRO CARLOS CUNHA MARTINS (46125639304) 
CO-AUTOR: EMANUELLY CRISTINA RODRIGUES PEIXOTO (6906005421) 
CO-AUTOR: THIERRY MARCELL DE OLIVEIRA SILVA (7595040400) 
CO-AUTOR: MICHELLY REIS DE LIMA (6765010440) 

Resumo:  
 
        As doenças que acometem os camarões cultivados são oriundas de etiologias diversas. Desta forma, o
presente trabalho teve por objetivo fazer uma avaliação presuntiva do estado de saúde dos camarões
cultivados. Para avaliar a higidez dos camarões cultivados nessa região foram coletados quarenta camarões
em quatro viveiros dessa bacia hidrográfica, localizados em duas fazendas. Essas análises continuarão até o
final dos ciclos de produção. Os indivíduos foram condicionados em sacos plásticos com água dos
respectivos viveiros, mantidos com um sistema de aeração e encaminhados para análises no Centro de
Saúde em Aqüicultura (CSAq/DOL/UFRN). Em laboratório análises macro e microscópicas foram
realizadas. Nas análises microscópicas foram avaliadas, através de montagem úmida, as brânquias e
hepatopâncreas. Nas análises macroscópicas não foram detectadas lesões nos indivíduos analisados. As
brânquias analisadas não apresentaram sujidades. Os hepatopâncreas analisados na fazenda “A”
apresentaram lesões leves em seus túbulos, com prevalência de 20% no primeiro viveiro e 60% no segundo.
A evolução do estado de saúde dessas populações será avaliada até o final do segundo semestre de 2008. 

Palavras chave: Saúde, Litopenaeus vannamei, Rio Grande do Norte 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1966 
TÍTULO: ANÁLISE MORFOMÉTRICA EM ESPÉCIES E HÍBRIDOS DO COMPLEXO 
ANASTREPHA FRATERCULUS (DÍPTERA: TEPHRITIDAE) 
ALUNO: MARIANA LEITE DA SILVEIRA (2253284106) 
ORIENTADOR: JOAO MARIA GOMES ALENCAR DE SOUZA (15563570444) 

Resumo:  
 
        As moscas-das-frutas (Díptera: Tephritidae) possuem mais de 4.000 espécies e são importantes pragas
da fruticultura. O gênero Anastrepha, com quase 200 espécies das quais 99 ocorrem no Brasil é um dos
mais importantes. A descoberta do complexo de espécies nesse gênero, Anastrepha fraterculus, estimulou
estudos de identificação de espécies. A morfometria multivariada, usada na análise de variações
morfológicas de insetos, contribui para identificação de novas espécies do complexo A. fraterculus. A
técnica envolve medidas morfométricas de partes do corpo do inseto. O trabalho caracterizou
morfometricamente o ápice do ovipositor em espécies do complexo A. fraterculus. Foram analisados 240
exemplares de A. sp. 1 aff. fraterculus, A. sp. 2 aff. fraterculus e A. sp.3 aff. fraterculus, de populações de
Natal, RN e de híbridos. Lâminas de ovipositor foram feitas e fotografadas por microcâmera acoplada a
microscópio e este ao computador. Foram feitas cinco medidas no ovipositor: distância entre término do
oviduto e início da serra; entre início da serra ao seu ápice; largura da área do término do oviduto; largura
da área do início da serra; e comprimento do final do oviduto ao ápice do acúleo. A análise discriminante
canônica forneceu cinco raízes, em que a medida cinco é a mais importante discriminatória, responsável por
78,58% (Wilks Lambda; p<0,05) da variação obtida. A análise discriminante mostrou-se eficaz ao separar 
indivíduos de cada grupo populacional e também os híbridos. 

Palavras chave: Anastrepha fraterculus; morfometria multivariada; ovipositor 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1968 
TÍTULO: AVALIAÇÃO HISTOPATOLÓGICA DO CAMARÃO MARINHO LITOPENAEUS 
VANNAMEI (BOONE, 1931) CULTIVADO NO ESTUÁRIO DO RIO POTENGI (RN). 
ALUNO: TAMIRIS HENRIQUE FERREIRA (7495026499) 
ORIENTADOR: PEDRO CARLOS CUNHA MARTINS (46125639304) 
CO-AUTOR: WHDERIKA MONTEIRO GUIMARAES (4711794425) 
CO-AUTOR: EMANUELLY CRISTINA RODRIGUES PEIXOTO (6906005421) 
CO-AUTOR: GRASIELE ARAUJO DA SILVA (1204423458) 

Resumo:  
 
        A carcinicultura é uma importante atividade econômica no Rio Grande do Norte, Estado que apresenta
um elevado potencial para essa atividade devido a suas condições edafo-climáticas. Em virtude disto, este 
trabalho teve por objetivo avaliar o grau de sanidade dos camarões marinhos cultivados na região do Rio
Potengi, São Gonçalo do Amarante – RN. Para tanto, foram coletadas amostras de vinte camarões em duas
fazendas desse estuário. Em cada fazenda foram coletados camarões de dois viveiros para realização de
análise histopatológica. Essa análise visa identificar alterações no tecido do organismo em estudo. Os
camarões coletados foram fixados em solução de Davidson e encaminhados para o Centro de Saúde dos
Animais (CSAq/DOL/UFRN). Após 24 horas de imersão no fixador os camarões foram transferidos para o
álcool 70%, sendo em seguida cortados em pedaços para a realização do processamento histológico. Esse
processamento seguirá os procedimentos de desidratação, diafanização, banhos em parafina e
emblocamento. Cortes de 5μm, obtidos em micrótomo manual, serão corados pelo método de Hematoxilina 
e Eosina. Essa etapa se encontra em andamento. Após a mesma as lâminas serão analisadas com auxílio da
microscopia ótica. 

Palavras chave: Enfermidades, Litopenaeus vannamei, Rio Grande do Norte 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1969 
TÍTULO: QUANTIFICAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE COLÔNIAS DE VIBRIO SPP. EM 
FAZENDAS DE CRIAÇÃO DO CAMARÃO MARINHO LITOPENAEUS VANNAMEI (BOONE, 1931) 
DA REGIÃO DO RIO POTENGI (RN). 
ALUNO: MARÃ LIA GABRIELE DE MELO SOUZA (7931879406) 
ORIENTADOR: PEDRO CARLOS CUNHA MARTINS (46125639304) 
CO-AUTOR: TAMIRIS HENRIQUE FERREIRA (7495026499) 
CO-AUTOR: GISELE ALVES COSTA (1176583409) 
CO-AUTOR: WHDERIKA MONTEIRO GUIMARAES (4711794425) 

Resumo:  
 
        O Estado do Rio Grande do Norte apresenta características edafo-climáticas importantes para um bom 
desempenho nas atividades de carcinicultura. Todavia, esta atividade mostra-se muito sensível a doenças 
infecciosas, dentre elas as vibrioses, que podem vir a prejudicar o desenvolvimento do cultivo. O presente
experimento objetivou quantificar as colônias de Vibrio spp existentes nos camarões Litopenaeus vannamei
coletados nas fazendas da região do Rio Potengi (RN). Os camarões coletados foram encaminhados vivos
para processamento no Centro de Saúde dos Animais Aquáticos (CSAq/DOL/UFRN). Em laboratório o
hepatopâncrea dos camarões de cada amostra foi homogeneizado em solução salina (3% NaCl) em uma
diluição inicial de 10-1. A partir desta foram feitas diluições de 10-2 até 10-4. O inoculo de 0,1 mL de cada 
diluição foi plaqueado em agar TCBS e incubado a 35ºC por 18 a 24 horas. Após esse tempo foram 
observadas e contadas as colônias de bactérias sacarose negativa e sacarose positiva crescidas no meio,
considerando o limite entre 30 e 300. Nessa primeira bateria de análises as colônias sacarose positiva
prevaleceram dentre as colônias crescidas no Ágar TCBS. A quantidade de víbrios variou de 57 X 101
UFC/g a 51,5 X 102 UFC/g no tecido animal. As análises terão continuidade ao longo desse ciclo de
produção. 

Palavras chave: Víbrios, Litopenaeus vannamei, Rio Grande do Norte 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1972 
TÍTULO: O CONHECIMENTO A SERVIÇO DE UMA CONSCIÊNCIA CRÍTICA NO CONTROLE 
DA LEISHMANIOSE VISCERAL NAS COMUNIDADES COM MAIOR INCIDÊNCIA DA DOENÇA 
NA CIDADE DO NATAL-RN. 
ALUNO: RENATA ARACY BEZERRIL FERREIRA (1032610441) 
ORIENTADOR: LOUISIANNY GUERRA DA ROCHA (44172010482) 
CO-AUTOR: TEREZA RAQUEL SOUZA DE AQUINO (868890448) 

Resumo:  
 
        A Leishmaniose visceral é uma zoonose, causada por um protozoário flagelado do gênero Leishmania,
que afeta o homem e animais como os cães. A transmissão da L. chagasi é feita através da picada do vetor,
a fêmea L. longipalpis. O tratamento nos cães é ainda controverso, pelo fato de animais tratados
continuarem como reservatórios da doença depois de “curados”. Houve um aumento de casos de calazar 
caninos em alguns municípios da cidade do Natal no ano passado. As leishmanioses são doenças
negligenciadas, isso explica porque ela atinge pessoas menos favorecidas. No município de Natal essa
situação não é diferente, pois a população atingida por esta moléstia é menos favorecida. Partindo dessa
problemática, Escola M. Djalma Maranhão, em Felipe Camarão, E. M. professor Luís Maranhão, e E. M.
Emmanuel Bezerra, com casos de calazar foram selecionadas, onde palestras foram administradas para
alunos do 6º ano, de forma a possibilitar as comunidades uma maior participação no controle e na
prevenção da doença. O trabalho teve como objetivo maximizar o conhecimento levado para o aluno sobre
o calazar e cidadania. Durante a realização das palestras, foram realizadas aulas expositivas, onde a
discussão foi feita no ponto de vista epidemiológico. Desenhos foram realizados pelos alunos sobre os
assuntos trabalhados, que após discussões, demonstraram terem aprendido medidas preventivas para o
calazar,para que dessa forma a doença possa ser controloda. 

Palavras chave: L. chagasi ; doenças negligenciadas; L. longipalpis. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1973 
TÍTULO: CONTAGEM DE VÍBRIOS EM ÁGUAS DE CULTIVO DE CAMARÕES MARINHOS 
LITOPENAEUS VANNAMEI (BOONE, 1931), NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. 
ALUNO: MICHELLY REIS DE LIMA (6765010440) 
ORIENTADOR: PEDRO CARLOS CUNHA MARTINS (46125639304) 
CO-AUTOR: GRASIELE ARAUJO DA SILVA (1204423458) 
CO-AUTOR: NOELIA RODRIGUES DE ALMEIDA (5170236441) 
CO-AUTOR: TAMIRIS HENRIQUE FERREIRA (7495026499) 

Resumo:  
 
        As vibrioses são geralmente causadas por um desequilíbrio na população das bactérias do gênero
Víbrio encontrados dentro do ambiente de cultivo. Sendo que seu impacto vai depender do comportamento
dos demais parâmetros observados na ecologia do viveiro. O objetivo do presente trabalho foi fazer a
contagem das colônias de víbrio sacarose positiva e sacarose negativa presente na água do viveiro. O estudo
foi feito em três fazendas, duas localizadas no Estuário do Rio Potengi e uma na bacia da Lagoa de
Guaraira. Em cada fazenda dois viveiros estão sendo analisados ao longo de um ciclo de produção. A água
foi coletada em garrafa âmbar estéril (1 L) em diversos pontos do viveiro. As amostras foram processadas
no Centro de Saúde dos Animais Aquáticos (CSAq/DOL/UFRN). Em laboratório foi retirado 1 mL e
diluído em 9 mL de solução salina (NaCl 3%) que resultou em uma diluição inicial de 10-1. A partir desta 
foram feitas diluições de 10-2 até 10-4. O inoculo de 0,1 mL de cada diluição foi plaqueado em agar TCBS
e incubado a 35ºC por 18 a 24 horas. Os primeiros resultados foram menores que 100 UFC/mL na água dos 
viveiros analisados o que pode evidencia uma pequena quantidade de bactérias no ambiente de cultivo no
inicio dos ciclos de produção. As análises serão continuadas ao longo dos ciclos de cultivo. 

Palavras chave: Água, Litopenaeus vannamei, Vibrio spp 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1974 
TÍTULO: COMPORTAMENTO REOLÓGICO DE MICROEMULSÕES CONTENDO 
ANFOTERICINA B DESTINADOS AO USO OFTALMOLÓGICO 
ALUNO: LAURA DA FONSECA FERREIRA (6710394409) 
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400) 
CO-AUTOR: WALTECA LOUIS LIMA DA SILVEIRA (985041420) 
CO-AUTOR: BOLIVAR PONCIANO GOULART DE LIMA DAMASCENO (91616754187) 
CO-AUTOR: IVONETE BATISTA DE ARAUJO (5614082468) 

Resumo:  
 
        A liberação de fármacos através da via ocular vem apresentando grandes desafios para os cientistas. A
baixa biodisponibilidade apresentada para moléculas, tais como, anfotericina B (AmB), é devido,
principalmente, a presença das barreiras pré-corneanas e da toxicidade associada a este fármaco. Novos
veículos seguros e eficazes para a liberação ocular da AmB são necessários. Microemulsões (ME)
aparecem como um interessante sistema devido a sua transparência, estabilidade termodinâmica e favorável
viscosidade. O objetivo deste trabalho foi analisar a reologia de uma formulação ME-AmB pretendida para 
uso ocular. Estas análises foram realizadas por meio de um reômetro rotacional contendo um cilindro
geométrico concêntrico (DC-41), conectado a um termostato Haake K20-DC50. O valor da viscosidade 
absoluta, assim como o comportamento reológico foi, então, determinado na temperatura de 25ºC. A ME-
AmB apresentou um valor de viscosidade (47.20 ± 0.31 mPas) que favorece a esterilização por filtração. 
Este é maior do que aqueles apresentados para soluções oftálmicas e pode aumentar o tempo de contato da
AmB com a córnea sem a ocorrência de desconforto ou visão borrada. A ME-AmB apresentou, ainda, uma 
resistência à deformação inicial que depois estabilizou, gerando um comportamento Newtoniano. Estes
dados mostram que este comportamento promove condições favoráveis para que este sistema venha ser
empregado como colírios. 

Palavras chave: Microemulsão; Administração ocular; Anfotericina B; Reologia. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1977 
TÍTULO: ANÁLISE MORFOLÓGICA E BIOMÉTRICA DE FRUTOS E SEMENTES DE ZIZYPHUS 
JOAZEIRO MART. (JUAZEIRO) 
ALUNO: RENATA MARIA ALVES COUTINHO (5609300460) 
ORIENTADOR: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTANA (40230856772) 
CO-AUTOR: VITOR BRUNO RODRIGUES BARBOSA (6442922456) 
CO-AUTOR: ITANIA MARIA MEDEIROS DE ARAUJO (1404336435) 

Resumo:  
 
        Zizyphus joazeiro Mart. (juazeiro), é uma espécie pertencente à família Rhamnaceae, arbórea de
médio porte, com ramos tortuosos protegidos por espinhos, largamente distribuída na região Nordeste e
conservando-se verde durante todo o ano, nunca perdendo toda a folhagem. Suas folhas e frutos se
constituem num dos mais valiosos recursos alimentares para bovinos, caprinos e ovinos nos períodos de
seca e a madeira é boa para mourões de cerca e para marcenaria. Este trabalho tem como objetivo
determinar as variáveis biométricas e aspectos morfológicos e físicos de frutos e sementes coletadas de
matrizes adultas no município de Santo Antonio-RN, sendo utilizados neste trabalho 55 frutos e 119
sementes. Todos foram lavados e secos em temperatura ambiente e tiveram medidas as suas dimensões com
o uso de paquímetro. O fruto de Z. joazeiro é uma drupa globosa, indeiscente, subcarnoso, monospérmico
ou dispérmico; epicarpo de coloração amarelo-parda, membranáceo, liso, delgado e com lenticelas de
coloração marron-clara. Os frutos apresentaram variação de 18,7 a 14,5 mm de altura e de 19,9 a 19,3 mm 
de espessura. Suas sementes são estenospérmica, ovaladas ou elípticas; face ventral convexa e dorsal plana,
com uma depressão em faixa que vai do ápice à base, comprimidas lateralmente, ápice plano e base aguda;
tegumento de coloração castanho-alaranjada, delgado, liso, brilhoso e membranáceo. As dimensões das
sementes variaram de 12,5 a 9,6 mm de altura e 7,9 a 7,2 mm de espessura. 

Palavras chave: Caatinga, Forragem, Juazeiro 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1978 
TÍTULO: MÉTODOS PARA QUEBRA DE DORMÊNCIA DE SEMENTES DE ZIZYPHUS JOAZEIRO 
MART. (JUAZEIRO) 
ALUNO: VITOR BRUNO RODRIGUES BARBOSA (6442922456) 
ORIENTADOR: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTANA (40230856772) 
CO-AUTOR: KARLA CAVALCANTI BEZERRA (4379983471) 
CO-AUTOR: RENATA MARIA ALVES COUTINHO (5609300460) 

Resumo:  
 
        Zizyphus joazeiro Mart. conhecida como juá é uma espécie nativa da Caatinga, com floração
abundante muito apreciada pelas abelhas. Seus ramos novos e folhas possuem elevado valor nutritivo e com
boa palatabilidade para os animais ruminantes. As sementes apresentam tegumento muito duro e
impermeável à penetração de água, dificultando o processo de germinação. O presente trabalho teve como
objetivo avaliar a eficiência de métodos de baixo custo e fácil execução para superar a dormência das
sementes. As sementes utilizadas foram coletadas de matrizes existentes no município de Santo Antônio-
RN. Após o despolpamento realizou-se uma seleção visual para eliminar as sementes chochas e mal
formadas. Foram utilizados os seguintes tratamentos: A) testemunha; B) imersão em álcool 70 °GL por 10
min; C) escarificação mecânica com lixa de madeira número 100 por 5 min; D) choque térmico em água a
80 °C por 1 min. seguida por imersão em água á 0 °C durante 12h; E) escarificação por fogo durante 30
seg. e F) quebra mecânica do tegumento. O experimento foi desenvolvido durante 30 dias e os tratamentos
constaram de três repetições com 20 sementes cada, sendo avaliados o percentual e a velocidade de
germinação. O melhor resultado foi obtido com o tratamento da quebra mecânica do tegumento,
apresentando germinação já a partir de 144 h e alcançando estabilidade ás 264 h, com o percentual de
germinação de 40 %, enquanto os demais tratamentos apresentaram germinação nula no intervalo avaliado. 

Palavras chave: caatinga, forragem, sementes 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1982 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE NOVOS ADITIVOS EM UM MOTOR CICLO 
DIESEL 
ALUNO: RODOLFO TICIANO MARQUES NOGUEIRA (1164912488) 
ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO (59545844434) 
CO-AUTOR: MANOEL REGINALDO FERNANDES (96868732449) 
CO-AUTOR: IGOR SILVA DE ARAUJO (6877933435) 
CO-AUTOR: AFONSO AVELINO DANTAS NETO (5641284491) 

Resumo:  
 
        A constante preocupação com as emissões de poluentes(CO, SOx, NOx, HC e outros) provocadas pela
combustão de motores ciclo diesel tem despertado o interesse pelo estudo de combustíveis alternativos.
Como propostas, dentro deste contexto, aparecem as dispersões de água em óleo (A/O). Este trabalho tem
como propósito avaliar o desempenho de um motor de ignição por compressão, funcionando com uma
mistura (aditivo de origem sintética + diesel + água) e compará-lo ao diesel puro (com e sem aditivo) 
através de curvas características. A composição da dispersão composta por água em óleo utilizada foi
obtida encontrando-se regiões específicas num diagrama ternário (água, aditivos de origem sintética e óleo).
Uma amostra de diesel com quantidade especifica de água e óleo diesel foi testada em um motor diesel
monocilíndrico, de quatro tempos e injeção direta de combustível, onde os dados de potência gerada foram
determinados através de um dinamômetro, em faixas de rotações específicas. Os resultados foram
comparados àqueles utilizando diesel sem e com aditivo. Os resultados mostraram que o consumo horário
dos combustíveis, em todas as rotações, aumentou conjuntamente com o aumento da potência gerada; e os
combustíveis aditivados não modificaram significativamente o desempenho do motor especificado. 

Palavras chave: Diesel, combustível alternativo, dispersões, Motor diesel. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1983 
TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE DIAGRAMAS PSEUDO-TERNÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS MICROEMULSIONADOS PARA VEICULAÇÃO DE FOTOPROTETORES 
INORGÂNICOS NANOPARTICULADOS 
ALUNO: SCHEYLA DANIELA VIEIRA DA SILVA SIQUEIRA (1419886495) 
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400) 
CO-AUTOR: LUCIANA LOFFREDO SURMAN (26903412808) 
CO-AUTOR: LEONARDO MEDEIROS DE QUADROS BARBOSA (83750754420) 
CO-AUTOR: WALTECA LOUIS LIMA DA SILVEIRA (985041420) 

Resumo:  
 
        Os fotoprotetores inorgânicos, representados principalmente pelo óxido de Zinco e dióxido de Titânio,
foram os primeiros filtros utilizados devido à eficácia, segurança e amplo espectro de ação contra os raios
UVA e UVB. Entretanto, eles entraram em desuso devido à aparência opaca que causavam. Porém, a partir
da década de 90, a introdução de técnicas de micronização permitiu a reintrodução desses compostos no
mercado. Nesse contexto, as microemulsões oferecem vantagens como estabilidade termodinâmica,
transparência, facilidade de aplicação cutânea, assim como uma ideal viscosidade e fácil aceitação para uso
tópico. O objetivo deste trabalho foi desenvolver diagramas pseudo-ternários para obtenção de informações 
necessárias para seleção de sistemas promissores para veiculação de partículas fotoprotetoras. Os diagramas
foram elaborados a partir da mistura de tensoativos e fase lipofílica, com posterior titulação com a fase
hidrofílica, cujas variações de concentração permitiram a obtenção de 99 formulações por diagrama. Em
seguida, foram realizadas análises macroscópicas e de condutividade. Por último, foram selecionados 38
sistemas para futura análise de estabilidade preliminar. Este trabalho permitiu a identificação de regiões de
microemulsões, oferecendo informações preliminares para o desenvolvimento de formulações
fotoprotetoras contendo óxido de zinco nanoparticulado como nova proposta de sistema fotoprotetor de
baixo custo para uso terapêutico e comercial. 

Palavras chave: Diagrama de fases, microemulsões, Óxido de Zinco 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1985 
TÍTULO: DINÂMICA DE FÓSFORO VIA DEPOSIÇÃO DE SERAPILHEIRA FOLIAR DE 
CAESALPINIA PYRAMIDALIS TULL. (CATINGUEIRA) NA CAATINGA DA ESTAÇÃO 
ECOLÓGICA DO SERIDÓ, SERRA NEGRA DO NORTE-RN. 
ALUNO: KARLA MENDONCA GONCALVES DE JESUS (5226282494) 
ORIENTADOR: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTANA (40230856772) 
CO-AUTOR: VITOR BRUNO RODRIGUES BARBOSA (6442922456) 
CO-AUTOR: ITANIA MARIA MEDEIROS DE ARAUJO (1404336435) 

Resumo:  
 
        O processo de degradação da Caatinga, causado pelas ações antrópicas descontroladas, tem produzido
acentuada degradação no bioma. Mais do que em outras florestas, a serapilheira produzida pela Caatinga
representa o mais sincronizado modo de transferência de nutrientes entre a vegetação e o solo, entretanto,
raros estudos têm mensurado esses aportes de nutrientes via produção de serapilheira neste bioma. O P é
considerado um elemento muito móvel na planta, e em algumas espécies há translocação de 40-60 % do 
elemento localizado nas folhas para outros órgãos da planta antes da abscisão foliar, permitindo assim que
este nutriente seja reciclado internamente. Este trabalho objetivou estudar a dinâmica de deposição do
fósforo via serapilheira foliar de C. pyramidalis na Caatinga arbóreo-arbustiva da Estação Ecológica do 
Seridó-RN. O material foi coletado mensalmente durante um ano em 30 bandejas com área de 1m2 cada,
distribuídas ao acaso na ESEC-Seridó, sendo depois seco, moído e analisado. Após doze meses a
serapilheira foliar de C. pyramidalis devolveu ao solo 0,64 kg.ha-1 de P, com as maiores concentrações 
foliares nos meses de janeiro-fevereiro, coincidindo com o período de maior precipitação na área. Nos
meses de novembro-dezembro, quando ocorreu o pico da estação seca, não foi detectado aporte de P devido 
a produção de serapilheira ter sido nula. No período maio-junho, quando se iniciou a fase de maior 
deposição de serapilheira, observou-se maior devolução de P ao solo. 

Palavras chave: Caesalpinia pyramidalis, fósforo, Caatinga. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1986 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO MACROSCÓPICA DE MICROEMULSÕES CONTENDO 
ANFOTERICINA B PARA USO OCULAR 
ALUNO: FERNANDA DO COUTO BRASIL (6929359408) 
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400) 
CO-AUTOR: WALTECA LOUIS LIMA DA SILVEIRA (985041420) 
CO-AUTOR: MARIA CLARA DE ARAUJO SILVA (6820830467) 
CO-AUTOR: IVONETE BATISTA DE ARAUJO (5614082468) 

Resumo:  
 
        A aplicação tópica por meio de colírios consiste na principal forma utilizada para a administração de
fármacos através da via ocular no tratamento das mais diversas patologias oculares. A anfotericina B
(AmB), incorporada em microemulsões (MEs), aparecem como uma alternativa às formas farmacêuticas
convencionais existentes, no que diz respeito ao tratamento específico das infecções fúngicas oculares.
Estas MEs consistem em sistemas termodinamicamente estáveis e isotropicamente translúcidos de dois
líquidos imiscíveis, estabilizados por um filme interfacial de compostos tensoativos localizados na interface
óleo/água. O objetivo deste trabalho foi descrever a produção e a caracterização de uma ME contendo AmB
para uso ocular. O aspecto macroscópico e o pH da formulação consistiram nos parâmetros avaliados. A
preparação da ME foi feita com base no estudo do desenvolvimento de diagramas pseudo-ternários 
contendo Miglyol 812N (11%), Tween 80 (14.7%), Lipoid S100 (6.3%) e tampão fosfato pH 7.4 (68%). A
AmB foi incorporada (5 mg/mL) adicionando-se uma solução a 1 N de NaOH, necessário para a elevação
do pH, até a sua completa solubilização. O pH foi, então, corrigido até aproximadamente 7.4 adicionando-
se uma solução a 1 N de HCl. O resultado obtido foi uma ME homogênea, de pH neutro, do tipo Winsor
IV, límpida e translúcida, característico de sistemas microemulsionados. Portanto, a ME contendo AmB
possui as propriedades ideais necessários para ser utilizado através da via ocular. 

Palavras chave: Anfotericina B, Microemulsão, Via ocular de administração de fármacos. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1988 
TÍTULO: APORTE DE NITROGÊNIO VIA DEPOSIÇÃO DE SERAPILHEIRA FOLIAR DE 
CAESALPINIA PYRAMIDALIS TULL. (CATINGUEIRA) NA CAATINGA DA ESTAÇÃO 
ECOLÓGICA DO SERIDÓ, SERRA NEGRA DO NORTE-RN. 
ALUNO: KARLA CAVALCANTI BEZERRA (4379983471) 
ORIENTADOR: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTANA (40230856772) 
CO-AUTOR: KARLA MENDONCA GONCALVES DE JESUS (5226282494) 
CO-AUTOR: RENATA MARIA ALVES COUTINHO (5609300460) 

Resumo:  
 
        A produção de serapilheira é um processo biológico que possui fundamental importância na reposição
dos nutrientes, especialmente em solos distróficos, se constituindo na mais importante via de troca de
nutrientes do ciclo biogeoquímico no sistema solo-planta de ecossistemas tropicais. Na Caatinga, onde 
grande parte dos solos apresenta baixos níveis de fertilidade, o acúmulo e a decomposição do material
formador da serapilheira assumem significativo papel, retendo umidade, protegendo as sementes e
liberando nutrientes para o sistema radicular. Este trabalho teve como objetivo avaliar a deposição de
nitrogênio via serapilheira foliar de Caesalpinia pyramidalis na Caatinga arbóreo-arbustiva da Estação 
Ecológica do Seridó-RN. O material foliar decíduo da espécie foi coletado durante um ano, em 30 bandejas
com área de 1m2 cada, sendo seco, moído e analisado. Após doze meses de coleta as folhas de C.
pyramidalis devolveram ao solo 9,526 kg.ha-1 de N, com as maiores concentrações ocorrendo no período
de janeiro-fevereiro, quando também se observou os maiores níveis de precipitação na área. Nos meses em
que não houve ocorrência de chuvas na área, como em novembro-dezembro, não foi detectado aporte de N 
devido a produção de serapilheira ter sido nula. O maior aporte do elemento ao solo, oriundo da
serapilheira, ocorreu em maio, quando houve liberação de 4,315 kg.ha-1 de N da biomassa foliar decídua. 

Palavras chave: conservação, manejo, nutrientes 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1990 
TÍTULO: CONSULTA DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO E 
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA: O ENSINO-APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DE 
GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
ALUNO: VANESSA GOMES DE OLIVEIRA (4563935441) 
ORIENTADOR: AKEMI IWATA MONTEIRO (8449740487) 
CO-AUTOR: RAUL AMARAL DE ARAUJO (5119764452) 

Resumo:  
 
        O estudo analisou o processo ensino-aprendizagem relacionado às atividades teórico-práticas da 
consulta de enfermagem à criança realizada por alunos do 8º período da Graduação em Enfermagem da 
UFRN que concluíram a disciplina Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente (ENF0301) no período
anterior (2007.2). Utilizaram-se questionários semi-estruturados numa amostra composta por 23 sujeitos.
Fez-se uso da análise quanti-qualitativa dos dados. Os resultados mostraram que os alunos (n:23;100%)
percebem que seu desempenho relaciona-se diretamente com a associação entre teoria e prática
desenvolvida pela disciplina. Quanto à percepção da habilidade de implementação nos campos práticos,
após término da disciplina, praticamente todos (n:22;95,65%) dizem estar preparados, enfatizando a
relevância da articulação teoria-prática. Outros (n:16;69,56%) visualizaram a consulta de enfermagem à
criança realizada nos moldes atuais do ensino como inadequada à realidade dos serviços e da demanda
devido ao tempo escasso para suprir tal demanda. Sugeriram como solução, a fim de reduzir o tempo de
realização da consulta, o atendimento assentado nas queixas dos usuários. Assim, não se focaliza a
historicidade e inserção dos usuários na sociedade; fato que inviabiliza ações voltadas para a promoção à
saúde. Esse problema foi visualizado e será constantemente questionado aos alunos que cursarem a
disciplina, a fim de aprimorar o processo ensino-aprendizagem desses futuros profissionais. 

Palavras chave: ensino-aprendizagem; enfermagem; consulta de enfermagem à criança 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1993 
TÍTULO: DECOMPOSIÇÃO DA BIOMASSA FOLIAR DE CAESALPINIA PYRAMIDALIS TUL. 
(CATINGUEIRA) 
ALUNO: ITANIA MARIA MEDEIROS DE ARAUJO (1404336435) 
ORIENTADOR: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTANA (40230856772) 
CO-AUTOR: KARLA CAVALCANTI BEZERRA (4379983471) 
CO-AUTOR: KARLA MENDONCA GONCALVES DE JESUS (5226282494) 

Resumo:  
 
        A Caatinga é um dos mais importantes biomas brasileiro, constituindo-se na vegetação dominante do 
Nordeste brasileiro, entretanto suas espécies são pouco conhecidas e estudadas. Caesalpinia pyramidalis
Tul. (catingueira) é uma das espécies do bioma que ocorre em todos os estados da região e possui grande
potencial agrosilvicultural, inclusive na recuperação de áreas degradadas através da liberação de nutrientes
da sua biomassa foliar, os quais podem ser absorvidos pelo sistema radicular das plantas. O estudo foi
realizado na Estação Ecológica do Seridó, Serra Negra do Norte-RN, onde se fez o levantamento florístico 
da vegetação ocorrente em 30 parcelas de 20 m x 10 m e, através do valor de importância, selecionou-se C. 
pyramidalis Tul. (catingueira) como a espécie mais importante na vegetação local. Utilizou-se o método das 
sacolas contendo 10 g de biomassa foliar seca, com cinco repetições sendo coletadas a cada mês. Após 371
dias de incubação no campo, as folhas de C. pyramidalis apresentaram perda de 70,3 % da sua biomassa
inicial. Comparando a relação C/N entre o inicio e o fim do experimento, observou-se redução de 40,9 %, 
mas o ponto de aceleração foi a chegada das chuvas, em janeiro. A decomposição foi reduzida durante a
estação seca e cresceu após o início das chuvas, porém não mostrou correlação significativa com a
precipitação durante o período experimental, enquanto a temperatura do ar foi a variável climática que
melhor se correlacionou com a decomposição. 

Palavras chave: Caatinga, decomposição, catingueira. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB1994 
TÍTULO: OBTENÇÃO DO EXTRATO HIDROALCOÓLICO DE EUGENIA UNIFLORA L. PARA 
ESTUDO DA ATIVIDADE ANTIULCEROSA. 
ALUNO: CINTHIA RAQUEL DA COSTA PORTO (4962238442) 
ORIENTADOR: GERLANE COELHO BERNARDO GUERRA (37963953415) 
CO-AUTOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAUJO FERREIRA (83806059420) 
CO-AUTOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468) 

Resumo:  
 
        Objetivo: Obter o extrato hidroalcoólico 50% de folhas de Eugenia uniflora L com a finalidade de
estudar a ação antiulcerosa. Eugenia uniflora L: E. uniflora L., pertence à família Myrtaceae que apresenta
espécies com compostos fenólicos com ação antioxidante e algumas com ação hipoglicemiante e anti-
reumáticas, também utilizadas em distúrbios estomacais e como anti-hipertensiva. É uma planta de frutos 
comestíveis, muito conhecida e apreciada no Brasil, e o chá de suas folhas tem aplicação na medicina
popular principalmente como hipotensor, antigota, estomáquico e hipoglicemiante. Metodologia: O
material vegetal foi coletado no município de Nísia Floresta (Rio Grande do Norte). O farmacógeno (folhas
de Eugenia uniflora L.) foi selecionado manualmente e submetido à secagem em estufa de ar circulante
durante sete dias sob temperatura de 40º C. Após a secagem, o material foi triturado em moinho apropriado.
Em uma amostra do material (farmacógeno) triturado, foi adicionado etanol 50% (em ebulição) e
posteriormente deixada em infusão por 10 minutos. Passado esse tempo, o material foi colocado em bomba
de filtração a vácuo e após completa filtração, realizou-se o processo de secagem, o qual consiste numa 
evaporação do solvente em spray dryer obtendo-se o extrato seco, que será utilizado na avaliação da
atividade antiulcerosa. 

Palavras chave: Eugenia uniflora, extrato hidroalcoólico 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2000 
TÍTULO: MECANISMOS DE DEFESA E CARACTERIZAÇÃO ANATÔMICA DE CITRUS 
AURANTIFOLIA (CHRISTM.) SWINGLE – LIMÃO-GALEGO 
ALUNO: DAMIÃƒO VALDENOR DE OLIVEIRA (6663735403) 
ORIENTADOR: JULIANA ESPADA LICHISTON (26948390889) 
CO-AUTOR: TAFFAREL MELO TORRES (7566276484) 
CO-AUTOR: EMANUEL ARAUJO DE MACEDO SOUSA (1452942420) 

Resumo:  
 
        Citrus aurantifolia é uma planta nativa do sudoeste da Ásia. Adaptada ao clima tropical e subtropical
podendo estar presente em climas frios, raramente apresenta troncos retos. Folha ovulada, fruto globoso,
possuindo um cheiro característico devido à presença de um terpenóide - limoneno. Objetivou-se 
caracterizar anatomia e substâncias de reserva de C. aurantifolia e seus mecanismos defensivos. Foram
confeccionadas lâminas semipermanentes com coloração de Safranina 1%, Azul de Alcian 1%, Lugol e
Sudan Black. A raiz apresentou-se em crescimento secundário, com significativa quantidade de amido no
parênquima cortical e nos raios parenquimáticos, também se constatou a presença de óleo na raiz. O caule
estava em crescimento secundário, com periderme, apresentando amido na região do parênquima cortical e
medular, também foi observada a presença de lipídios em ductos presentes no caule. Na folha notou-se a 
ocorrência de oxalato de cálcio na forma de areia cristalina como também na forma de cristais prismáticos
em abundância, verificou-se a presença de óleo em toda a folha e em ductos da respectiva estrutura. A
conformação do vegetal confere mecanismos de defesa e armazenamento eficazes a herbivoria, destacando-
se os cristais prismáticos e lipídios presentes principalmente no sistema caulinar. Apesar das estruturas e
substâncias defensivas presentes na espécie em estudo, ocorreram galhas nas folhas, dessa forma constata-
se o caráter adaptativo do inseto galhador. 

Palavras chave: Citrus aurantifolia; Óleo; Cristais prismáticos; Herbivoria; Galhas 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2002 
TÍTULO: PREDADORES NATURAIS (INSECTA: HEMIPERA) DE LARVAS DE AEDES AEGYPTI 
E AEDES ALBOPICTUS – ASPECTOS DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR. 
ALUNO: GLAUCIA DE OLIVEIRA FERNANDES (5318454437) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA FREIRE DE MELO XIMENES (20007256434) 
CO-AUTOR: RODRIGO LIRA DA TRINDADE (1229231463) 
CO-AUTOR: VANESSA DA ESCÃ“SSIA PEGADO SILVA (1123396469) 

Resumo:  
 
        Aedes aegypti e Aedes albopictus são os mais importantes vetores de arbovírus para o homem. Ambas
encontraram no Brasil ambiente favorável a sua dispersão, transmitindo Dengue e Febre Amarela. Este
estudo objetivou verificar a taxa de predação de larvas de Aedes por hemípteros aquáticos em condições de
laboratório. Foram utilizados 3 exemplares das famílias NEPIDAE, NOTONECTIDAE e
BELOSTOMATIDAE. Os hemípteros foram capturados na área do campus universitário e mantidos em
aquários no laboratório. Ovos de culicídeos foram obtidos com ovitrampas instaladas no campus
universitário e as larvas de Aedes eclodidas no laboratório foram usadas nos experimentos. Os hemípteros
ficaram 3 dias em jejum antes dos experimentos. Foram realizadas 4 repetições, sendo oferecidas 10 larvas
a cada inseto e observados durante 1 hora. A maior taxa de predação foi mostrada por
BELOSTOMATIDAE, com uma média de 4 larvas por experimento, ingerindo rapidamente a larva,
embora menos ágil na captura que os outros insetos. Em segundo lugar NEPIDAE, com 2,5 larvas, e por
último NOTONECTIDAE, com 2 larvas por experimento. Ambos são rápidos, não ingerem, mas sugam a
larva. O conhecimento acerca das interações ecológicas entre espécies pode ser usado como indicador de
alterações ambientais, reforçando a necessidade de estratégias que garantam a preservação dos ambientes
naturais em áreas urbanas e a adaptação e expansão de insetos que transmitem doenças. 

Palavras chave: Hemipteros, Aedes, Ovitrampas, Controle Biologico 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2004 
TÍTULO: FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: EDUCAR PARA O 
ENCONTRO COM O OUTRO 
ALUNO: RADAMES MACIEL VITOR MEDEIROS (6595714477) 
ORIENTADOR: EDMILSON PINTO ALBUQUERQUE (18822665449) 

Resumo:  
 
        Na prática docente, a comunicação é uma ferramenta relevante, que se faz como análise da experiência
e da linguagem produzidas dentro de nós. O encontro com o outro é o elemento inicial, produtor de
comunicação, tendo de haver, portanto, um núcleo que se sinta comunicando, onde forma e conteúdo são
dois processos que devem convergir profundamente. Os objetivos dessa pesquisa são a melhoria da
qualidade da educação e das ações educativas no processo de formação inicial do professor de Educação
Física do Curso de Graduação da UFRN, fundamentados na perspectiva histórico-cultural do 
desenvolvimento humano de VYGOTSKY (1991), onde conhecimento e subjetividade se constroem no
plano intepessoal, sendo internalizados e passando a constituir o plano intrapessoal, a partir da mediação. A
metodologia de alteridade é a metodologia do encontro com outro, onde o ato de pesquisar tanto se faz
objetivamente porque levanta informações, como produz o encontro, constituindo assim, um conjunto de
outros e outras com quem se encontra o pesquisador. Desta forma, concluímos que a comunicação bem
trabalhada no cotidiano do planejamento das práticas docentes pode produzir uma metodologia que se
ajuste na formação dos professores e, mais do que isso, uma metodologia que seja assumida, vivida por
esses professores. Assim, as alternativas que estamos tentando desenvolver estão claramente
fundamentadas no ato da comunicação, a partir de um processo mediador, visto numa perspectiva histórico-
cultural. 

Palavras chave: Educação Física; Formação de professores; Comunicação. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2006 
TÍTULO: ESTRATÉGIAS DE DEFESA E RESERVAS ENERGÉTICAS DE JURUBEBA - SOLANUM 
PANICULATUM L. 
ALUNO: EMANUEL ARAUJO DE MACEDO SOUSA (1452942420) 
ORIENTADOR: JULIANA ESPADA LICHISTON (26948390889) 
CO-AUTOR: TAFFAREL MELO TORRES (7566276484) 
CO-AUTOR: EMELYNE MARILIA BARBOSA DE SOUSA (6520365467) 

Resumo:  
 
        Solanum Paniculatum L., planta nativa, arbustiva, ereta, ramificada. Flores com pétalas violeta-pálido 
em contraste com anteras amarelas. Objetivou-se caracterizar anatomia e substâncias de reserva da espécie
estudada. Foram feitas lâminas semipermanentes de secções transversais de raiz, caule e folha, corados com
Safranina 1%, Azul de Alcian 1%, Lugol e Sudan Black. A raiz apresentou-se em crescimento secundário, 
com periderme, grande quantidade de amido nas células parenquimáticas do floema e do córtex, além da
ocorrência de oxalato de cálcio na forma de areia cristalina neste último. O caule – aculeado – estava em 
crescimento primário, apresentando abundância de tricomas mistos estrelados dotados de lipídio; amido em
pequena quantidade, limitado às células parenquimáticas circundantes da região do floema e considerável
presença de areia cristalina no parênquima. Na folha notou-se abundância de tricomas, como os presentes 
no caule, sobretudo na face abaxial; apresentou endoderme e parênquimas paliçádico e lacunoso, nos quais
havia grande quantidade de amiloplastos, assim como nas células parenquimáticas do floema. Os
numerosos tricomas criam um microclima protetor em torno da planta, refletindo parcialmente a luz para
minimizar a perda de água. A presença de lipídios pode indicar um caráter químico de defesa. A reserva de
amido concentra-se em locais de difícil acesso aos predadores. Essas características demonstram o caráter 
defensivo e adaptativo de Solanum Paniculatum L. 

Palavras chave: Solanum paniculatum, jurubeba, anatomia, areia cristalina, tricoma 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2013 
TÍTULO: ANÁLISE DA BIODIVERSIDADE DA AVIFAUNA EM ÁREAS COM DIFERENTES 
NÍVEIS DE AÇÃO ANTRÓPICA NO CAMPUS CENTRAL DA UFRN 
ALUNO: LIVIA MARIA DA COSTA DANTAS (6422719418) 
ORIENTADOR: MAURO PICHORIM (50373625987) 
CO-AUTOR: HELAINE CRISTIANE SILVA (6880121403) 
CO-AUTOR: PEDRO DE FARIAS CAPISTRANO MACEDO (5123913432) 
CO-AUTOR: MAYARA QUEIROZ DE SOUZA SOUTO (7428694400) 

Resumo:  
 
        A área do Campus Central da UFRN vem sofrendo constantes alterações ao longo dos anos que
implicam em modificações no ambiente natural. A pesquisa analisa a influência da antropização na
biodiversidade da avifauna. A metodologia escolhida foi o censo por escuta, a fim de estabelecer uma
comparação em três áreas com níveis de antropização alto, médio e baixo, respectivamente: Centro de
Convivência, Matinha dos Primatas e Mata da CAERN. Foram feitas ainda fases de captura com redes
ornitológicas, as quais forneceram dados de biometria das espécies. Para cada área, foram realizados 15
censos por escuta, sendo amostrados 5 pontos em 3 dias, num total de 1h15min por dia em cada ponto. As
espécies registradas foram agrupadas por família e em 6 guildas tróficas. Para análise da biodiversidade,
foram utilizados os índices de Shannon-Weaver e de Simpson. As espécies mais freqüentes foram Coereba 
flaveola, Estrilda astrid e Pitangus sulphuratus. Através dos dados obtidos, foi possível concluir que o
Centro de Convivência apresentou menor biodiversidade e riqueza, enquanto a Matinha dos Primatas e a
Mata da CAERN possuem números semelhantes de biodiversidade e riqueza. A Mata da CAERN pode ser
considerada o ponto de maior riqueza graças à presença de 6 espécies que não apareceram nas outras áreas.
No Campus, foram registradas ainda duas espécies endêmicas de caatinga que são elementos importantes
para conservação Aratinga cactorum e Paroaria dominicana. 

Palavras chave: biodiversidade, avifauna, antropização, censo, Campus Central UFRN 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2015 
TÍTULO: EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO DE ZINCO NO METABOLISMO ÓSSEO EM MODELOS 
ANIMAIS PÓS-MENOPAUSADOS 
ALUNO: ANNY ANGELICA DE SENA NORONHA (4490838450) 
ORIENTADOR: ADRIANA AUGUSTO DE REZENDE (5410395808) 
CO-AUTOR: FRANCISCO PAULO FREIRE NETO (978192478) 
CO-AUTOR: ALDO DA CUNHA MEDEIROS (7117701404) 
CO-AUTOR: ELAINE CRISTINA DA SILVA FERREIRA (0) 

Resumo:  
 
        Retardo de crescimento ósseo é comumente encontrado em várias condições associadas à deficiência
de zinco, sugerindo uma função fisiológica deste mineral no crescimento e mineralização do tecido ósseo.
O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito anabólico do zinco no metabolismo ósseo em modelos pós-
menopausados através da análise histomorfométrica das tíbias. Para o estudo utilizou-se ratas Wistar 
adultas, divididas em 3 grupos: grupo controle, grupo ooforectomizado sem zinco suplementar e grupo
ooforectomizado com zinco suplementar, no período de 90 dias. As análises histomorfométricas foram
utilizadas para a avaliação de 3 parâmetros: volume trabecular, distância intertrabecular e espessura
trabecular óssea. Os resultados mostraram aumento da distância intertrabecular no grupo controle no
período de 90 dias comparado aos grupos 0 e 45 dias (0,1811±0,0292mm; 0,1215±0,0292mm e 
0,1274±0,01516mm respectivamente), sugerindo perda óssea em função da idade. O volume ósseo
mostrou-se praticamente inalterado para o grupo controle ao longo dos 90 dias, enquanto que, para o grupo
ooforectomizado suplementado, apresentou aumento significativo em 45 (29,25±1,89%) e 90 (30,5±2,57%) 
dias em relação ao não suplementado no mesmo período: 45 (20±4,59%) e 90 (13,3±3,50%) dias. Com isso 
pode-se concluir que a suplementação com zinco favoreceu a recuperação do volume ósseo trabecular em
modelos animais pós-menopausados, constituindo assim um bom instrumento na terapia adjuvante da
osteoporose. 

Palavras chave: Zinco; Metabolismo Ósseo; Análises Histomorfométricas 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2016 
TÍTULO: QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA SOB A ÓTICA DE PUÉRPERAS NO ALOJAMENTO 
CONJUNTO DE UMA MATERNIDADE ESCOLA EM NATAL/RN. 
ALUNO: MAYANA CAMILA BARBOSA GALVAO (4916170466) 
ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (13051598453) 
CO-AUTOR: RAYANNE AZEVEDO DE FARIAS (6896940409) 
CO-AUTOR: ALBA ISABELLE MENEZES RATIS (1180638476) 
CO-AUTOR: NAIRA BEATRIZ PINTO RAULINO (64698416) 

Resumo:  
 
        A assistência no alojamento conjunto (AC) é um aspecto individual e passível de influência, podendo
ser caracterizado de relevância na saúde, na medida em que seus indicadores são pontos que influenciam o
período puerperal. Teve-se como objetivo conhecer a opinião de puérperas quanto à qualidade da 
assistência oferecida por profissionais de saúde no AC da Maternidade Escola Januário Cicco/UFRN.
Pesquisa descritiva quantitativa com 220 puérperas admitidas no AC e a coleta de dados foi desenvolvida
num período de 2 meses em 2007. Como principais resultados identificou-se que 44% eram casadas, 50% 
tinham renda familiar entre 1 a 2 SM, 38% com baixa escolaridade, 70% entre 16 a 30 anos, 37% do lar e
48% procedentes de Natal. Destacou-se em 78% o parto vaginal, 59% não tiveram acompanhantes durante
o trabalho de parto e 81% na sala de parto, sendo que 69% não amamentaram seu recém-nascido na sala de 
parto. Ao serem encaminhadas ao AC, 95% afirmaram que foram bem acolhidas, no entanto 67% não
receberam informações sobre as rotinas hospitalares. Ao ser admitida no AC, 50% afirmou ter sido
examinada uma vez ao dia, a maioria por médicos (54%) e o horário de visitas era liberado em 91%.
Sugeriram para uma boa qualidade na assistência mais humanização no atendimento, aumento do número
de profissionais, melhorar as refeições, entre outros. Espera-se que com os resultados desta pesquisa haja 
contribuição no fortalecimento de novas tecnologias e humanização ao atendimento à mulher no AC. 

Palavras chave: Enfermagem Obstétrica, puerpério, qualidade na assistência 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2029 
TÍTULO: POTENCIAL FARMACOLÓGICO DOS POLISSACARÍDEOS SULFATADOS DA ALGA 
LOBOPHORA VARIEGATA 
ALUNO: MARIA EMILIA BARRETO BEZERRA (1036616460) 
ORIENTADOR: EDDA LISBOA LEITE (6341462468) 
CO-AUTOR: LISSANDRA SOUZA QUEIROZ (1209129450) 
CO-AUTOR: ALMINO AFONSO DE OLIVEIRA PAIVA (1184824401) 
CO-AUTOR: ALLISSON JHONATAN GOMES CASTRO (6100071495) 

Resumo:  
 
        Seis frações ricas em polissacarídeos da alga Lobophora veariegata foram extraídas por digestão
proteolítica e, posteriormene, foram precipitadas com acetona. A eletroforese em gel de agarose em tampão
PDA (0.05M), pH 9.0 mostrou a presença de polissacarídeos sulfatados em todas as frações. As análises
químicas revelaram que as frações F1.0 e F2.0 são compostas por galactose: fucose: xilose ena razão molar
de 2:1:1 e 8:1:1, respectivamente. Além disso, traços de ácido glucurônico foram encontrados em ambas as
frações. A agregação plaquetária foi determinada pelo método de Born, com ambas frações (de 5.0 a 100
μg), utilizando-se ADP ou colágeno como controle positivo. A fração F2,0 mostrou efeito agregante,
estimulando em 26,4% a agregação plaquetária com 50μg. Entretanto, seu efeito foi extinguido quando 
usou-se a concentração de 100μg. A fração F1.0 demonstrou ser o composto mais potente, estimulando a 
agregação plaquetária em 67,8%, seu efeito também mostrou ser dose-dependente com sua atividade 
máxima na dose de 50μg. Os resultados indicam que uma alta quantidade de galactose diminui o efeito
agregante das fucanas. No mais, os resultados sugerem que estes compostos são indutores da agregação
plaquetária com potencial aplicação farmacológica. 

Palavras chave: Polissacarídeos sulfatados, agregação plaquetária, Lobophora variegata 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2030 
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO IN SILICO E CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL DE GENES DE 
FUNGOS PARA CELULASES, QUITINASES E LECTINAS 
ALUNO: TIARA SOUSA CABRAL (5582173463) 
ORIENTADOR: PAULO SERGIO MARINHO LUCIO (49188178404) 
CO-AUTOR: EMANUELL DUARTE RIBEIRO (1412557496) 

Resumo:  
 
        Os fungos são organismos de grande potencial biotecnológico devido à diversidade de proteínas que
contém. Entre estas se destacam três grupos de enzimas: quitinases, celulases e lectinas. As quitinases
apresentam aplicações como o controle de pragas por insetos e de fungos fitopatogênicos. As celulases
participam dos processos de bioconversão, já as lectinas possuem atividade hemaglutinante e de
citotoxidade para células tumorais, por exemplo. Através da tecnologia do DNA recombinante, é possível
obter estas proteínas, porém é preciso que a seqüência codificante do gene esteja disponível para que seja
clonado e introduzido no vetor de expressão. Objetivou-se, neste trabalho, identificar e caracterizar in silico 
seqüências de genes para celulases, quitinases e lectinas de fungos. Para isso, foi feita uma busca de
seqüências para identificação de ESTs em sites de consócios específicos como o COGEME; para confirmar
a caracterização das proteínas foi utilizado o programa BLASTP, e os alinhamentos de seqüência foram
feitos com programa CLUSTALW. Árvores filogenéticas foram geradas pela plataforma PALP. A busca
feita para seqüências dos genes para celulases, lectinas e quitinases resultou em 288 entradas, das quais
quatro correspondiam a celulases; cinco a lectinas e cinco a quitinases. Estes resultados permitiram a
identificação dos genes em questão, possibilitando a clonagem e expressão desses genes sem grandes
esforços técnicos assim como a expressão das proteínas recombinantes. 

Palavras chave: Lectinas, Quitinases, Celulases, Fungos, Biotecnologia, Bioinformática 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2031 
TÍTULO: ESTUDO DA INFECÇÃO POR EIMEIRA SPP. EM OVINOS DE ACORDO COM A FAIXA 
ETÁRIA, NO MUNICÍPIO DE LAJES/RN 
ALUNO: CRISTINA LIMA DE MACEDO (5356537488) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DE SOUZA (32308698420) 

Resumo:  
 
        A infecção por protozoários do gênero Eimeria tem se constituído um desafio para a ovinocultura em
todo o mundo. A patogenicidade varia com a eiméria envolvida, a determinação da prevalência e
identificação de cada espécie é fundamental. Sendo que o objetivo desse trabalho foi verificar a prevalência
por espécie de Eimeria em ovinos mestiços da raça Santa Inês, nas faixas etárias de 3 a 6 m (n=5) e maior
que 12 m (n=2). Foram utilizados 2 g de fezes de cada animal; as síbalas foram trituradas, homogeneizadas
em água destilada e passadas por um tamis. O sedimento foi diluído em dicromato de potássio a 2,5% e
colocado em placas de Petri para esporulação dos oocistos, por nove dias, a temperatura ambiente. Após a
esporulação o material foi centrifugado em solução de Sheater por 10 minutos a 318 G e os oocistos
recuperados em lamínulas. A identificação de 50 oocistos/faixa etária foi feita ao microscópio óptico com
aumento de 400x. As medidas foram obtidas por meio de ocular micrometrada que foi calibrada com
micrômetro objetivo padrão; também foram considerados os aspectos morfológicos. Os animais de 3-6 m 
apresentaram infecção por E. ahsata, E. faurei e E. ovinoidalis. Nos animais > 12 m, além dessas espécies
foram diagnosticadas E. ovina, E. parva, E. punctata e E. crandalis. Nas duas faixas etárias E. faurei e E.
ovinoidalis foram as espécies mais prevalentes. Das espécies identificadas, E. ahsata é a mais patogênica
para ovinos;seguida de E. ovinoidalis. 

Palavras chave: Eimeria, Ovis aries, ovinos 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2032 
TÍTULO: ANÁLISE IN SILICO DE ESTS HOMOLOGOS À TIORREDOXINA H1 DE NICOTIANA 
TABACUM L. (SOLANACEAE) EM BIBLIOTECAS OBTIDAS EM CONDIÇÕES DE ESTRESSES 
BIÓTICOS E ABIÓTICOS. 
ALUNO: EMANUELL DUARTE RIBEIRO (1412557496) 
ORIENTADOR: PAULO SERGIO MARINHO LUCIO (49188178404) 
CO-AUTOR: TIARA SOUSA CABRAL (5582173463) 
CO-AUTOR: PAULO SERGIO MARINHO LUCIO (49188178404) 

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, as tornam ativas quando
doam hidrogênio para a ruptura de pontes dissulfetos em outras enzimas. Em plantas, as tiorredoxinas são
codificadas por genes nucleares constituindo famílias multigênicas, e estão envolvidas em diferentes
processos celulares. Neste trabalho, objetiva-se, através de uma análise in silico, identificar genes
homólogos ao gene de tiorredoxina h1 do tabaco em bancos de EST’s cujas bibliotecas tenham sido obtidas 
em condições de estresses bióticos e abióticos. A analise foi feita por meio de alinhamentos usando o
programa BLAST em diferentes bancos de ESTs de plantas disponíveis no NCBI. As seqüências protéicas
foram traduzidas com o programa GenScan e os alinhamentos protéicos realizados com ClustalW. As
bibliotecas de sorgo, tomate, batata, arroz, laranja, trigo e milho apresentaram seqüências de ESTs
homologas a TRXh1 em condições de infecção por patógeno; inoculadas com fatores de resposta à doenças
e plantas susceptíveis e resistentes à Pseudomonas; frio; seca e sal; baixas temperaturas; choque térmico,
tratamento com UV e estresse osmótico, respectivamente. Estes resultados sugerem o envolvimento das
tiorredoxinas e especificamente dos clones homólogos a TRXh1 na resposta às condições de estresses
bióticos e abióticos. 

Palavras chave: tiorredoxina, tabaco, estresse abiótico, estresse biótico 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2035 
TÍTULO: RITUXIMABE NO TRATAMENTO DA ARTRITE REUMATÓIDE 
ALUNO: EMILLY AUXILIADORA ALMEIDA DE OLIVEIRA (6108509465) 
ORIENTADOR: HUMBERTO SACONATO (70282811400) 
CO-AUTOR: MARINA FERREIRA ARRUDA CAMARA (7386689403) 
CO-AUTOR: MARIA LUISA NOBRE MEDEIROS E SILVA (6722246400) 

Resumo:  
 
        OBJETIVO Analisar eficácia e segurança do rituximabe no tratamento da artrite reumatóide (AR)
ativa. MÉTODOS Revisão sistemática com metanálises de ensaios clínicos randômicos de 24 a 48 semanas,
para avaliar efeito do rituximabe em relação ao seu uso associado ou não ao metotrexato e à ciclofosfamida,
em pacientes com AR. Variáveis estudadas: melhora do ACR 20, 50, e 70 respostas, resposta boa ou
moderada pelos critérios da EULAR, melhora da atividade da doença avaliada pelo clínico e pelo paciente,
melhoras da dor, do edema articular e do HAQ, melhora radiológica e eventos adversos. RESULTADOS
Ensaios clínicos que utilizaram rituximabe versus metotrexato, rituximabe associado ao metotrexato versus
metotrexato e rituximabe associado à ciclofosfamida versus metotrexato constataram, na 24ª semana, 
benefício estatisticamente significativo do rituximabe na melhora do ACR20 e ACR50. Na 48ª semana, não 
constataram melhora no ACR70 nem foi observado aumento estatisticamente significativo na ocorrência de
risco de eventos adversos. Os que utilizaram rituximabe associado à ciclofosfamida versus rituximabe e
versus rituximabe associado ao metotrexato não constataram, na 24ª semana, benefício estatisticamente 
significativo do rituximabe na melhora dos ACR20, 50 e 70. O mesmo foi observado na 48ª semana. 
CONCLUSÃO O rituximabe associado ao metotrexato ou à ciclofosfamida mostrou ser efetivo e seguro no
tratamento da AR, mas esta conclusão é baseada em estudos com alto risco de vieses. 

Palavras chave: Rituximabe, metotrexato, artrite reumatóide, terapêutica, metanálise. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2038 
TÍTULO: ANÁLISE PRELIMINAR DOS DANOS CAUSADOS POR TÉRMITAS (ISOPTERA) NO 
ACERVO DO MUSEU CÂMARA CASCUDO/UFRN 
ALUNO: ERIKA LUCIANA MOREIRA LINS DE MEDEIROS (849482488) 
ORIENTADOR: WANI FERNANDES PEREIRA (19920946400) 
CO-AUTOR: JAILMA MEDEIROS (67233384487) 
CO-AUTOR: ALEXANDRE VASCONCELLOS (96425601434) 

Resumo:  
 
        Os térmitas ou cupins são ecologicamente benéficos nos ecossistemas naturais, mas em ambientes
urbano estes insetos podem causar grandes prejuízos aos imóveis históricos, comprometendo a integridade
do patrimônio, tais como monumentos e acervos museológicos. Para investigar a ação dos térmitas no
Museu Câmara Cascudo (MCC)/UFRN, os espécimes foram procurados nos móveis e acervo. Os térmitas
foram capturados utilizando pinça e em seguida conservados em frascos contendo álcool 70%. O material
termítico foi identificado a partir da literatura táxonômica especializada e por comparação com as espécies
depositadas na Coleção de Isoptera do Centro de Biociências-UFRN. Além disso, registros fotográficos dos 
ataques e coletas de pelotas fecais foram realizados para complementar o estudo. Até o presente, as espécies
das famílias Kalotermitidae e Rhinotermitidae foram as principais responsáveis pelos prejuízos causados ao
acervo do MCC. No entanto, pode ser que espécies do gênero Nasutitermes (Termitidae) também causem
prejuízos, a exemplo do que ocorre em imóveis histórico em outros Estados do nordeste, porém não houve
registro destas espécies até o momento. Espera-se que até o final do estudo tenha-se a lista das espécies de 
térmitas que causam prejuízos no MCC e os principais fatores que propiciam tal ataque. Com estas
informações será possível traçar medidas de controle mais direcionadas para as espécies e suas formas
peculiares de ataque. 

Palavras chave: Controle de pragas,Museu Câmara Cascudo/UFRN,conservação de acervos 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2039 
TÍTULO: CLAVARIA CRISTATA: UM FUNGO COM POTENCIAL ATIVIDADE 
ANTIINFLAMATÓRIA 
ALUNO: THUANE DE SOUSA PINHEIRO (8173571490) 
ORIENTADOR: EDDA LISBOA LEITE (6341462468) 
CO-AUTOR: MARILIA DA SILVA NASCIMENTO (5147075429) 
CO-AUTOR: MONIQUE GABRIELA DAS CHAGAS FAUSTINO ALVES (1453999400) 
CO-AUTOR: IURI GOULART BASEIA (67421199420) 

Resumo:  
 
        Os fungos possuem compostos que exercem importantes ações fisiológicas. Estes, chamados
compostos bioativos, fazem parte da constituição química natural da estrutura desses seres. O objetivo deste
trabalho foi caracterizar os polissacarídeos obtidos da Clavaria cristata e testar a sua capacidade
antiinflamatória nas concentrações de 10 a 50 mg/kg no modelo de edema plantar induzido por histamina
em ratos Wistar. As análises da composição centesimal dos tecidos deste fungo demonstraram altos teores
de Proteínas e Carboidratos (50,5% e 21,8%) e teor mínimo para Lipídeos (3,04%). Os corpos de
frutificação deste fungo foram lavados, secos e pulverizados. Para a extração dos polissacarídeos, este pó
foi misturado em água destilada na concentração de 0,1g/ml, a 100ºC por 3 hs seguido de um fracionamento 
com etanol. Os teores de açúcares totais e proteínas realizadas no polissacarídeo foram de 79% e 21%,
respectivamente. O edema plantar foi avaliado no período de 0-3h. Observou-se que os polissacarídeos 
deste fungo foram capazes de reduzir em até 33% o edema no pico inflamatório enquanto que o L-NAME, 
um inibidor da óxido nítrico sintase, utilizado como controle positivo, reduziu em 50%. Os resultados deste
experimento demonstraram que esse fungo é rico em polissacarídeos e as diferentes concentrações dos
polissacarídeos do fungo Clavaria cristata apresentou um efeito antiinflamatório significativo quando
comparado ao grupo tratado com L-NAME. 

Palavras chave: Clavaria cristata, fungo, atividade antiinflamatória 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2041 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA AGREGAÇÃO FAMILIAR EM PORTADORAS DE HIPERTENSÃO 
ARTERIAL NA GRAVIDEZ, NA MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO 
ALUNO: ANA LUIZA BRAGA BRITO DE MACEDO (7418791402) 
ORIENTADOR: ANA CRISTINA PINHEIRO FERNANDES DE ARAUJO (70410798487) 
CO-AUTOR: YZABEL CYBELLE BASILIO MOREIRA (1064265405) 

Resumo:  
 
        Objetiva-se avaliar a associação entre o polimorfismo +936 C/T no gene VEGF e a pré-eclampsia e, 
depois, comparar com os resultados de Jae-Yoon Shim et al. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e pela Comissão Nacional
de Ética em Pesquisa. Arrolou-se 285 casos e 269 controles na Maternidade Escola Januário Cicco, entre
Novembro de 2001 e Agosto de 2007 tendo todos os participantes assinado um termo de consentimento
informado. O sangue foi obtido dos sujeitos e o DNA isolado, sendo genotipado o polimorfismo +936 C/T
na 3’UTR (untranslated region) do gene VEGF, usando PCR (polymerase chain reaction) e a técnica de
polimorfismo no comprimento do fragmento de restrição. Foi utilizado o teste t com nível de significância
de 5% para comparação de proporções. Os resultados mostram que a distribuição do genótipo do
polimorfismo +936 C/T e a freqüência alélica de C e T não apresentam diferenças significativas entre o
grupo caso e o controle do estudo em Natal (p>0,05). Porém, verifica-se diferenças significativas na 
proporção de genótipos CC (p=0,0120) e nas freqüências alélicas de C (p=0,0194) e T (p=0,0181) entre os
casos do nosso estudo e do coreano. Diante do exposto, não foi possível comprovar associação entre o alelo
+936 T do gene VEGF e a susceptibilidade à pré-eclâmpsia. O estudo está sendo continuado, para aumentar
a mostra e nova avaliação. 

Palavras chave: pré-eclâmpsia, VEGF, polimorfismo 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2044 
TÍTULO: CONTROLE DE QUALIDADE DE CÁPSULAS CONTENDO HIDROXIZINE 
PRODUZIDAS EM FARMÁCIAS DE MANIPULAÇÃO DE NATAL/RN 
ALUNO: WANESSA AZEVEDO DE BRITO (6863170418) 
ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO (62001728468) 
CO-AUTOR: GIANCARLO PAIVA NICOLETTI (5611783481) 
CO-AUTOR: MARIA GIRLENE MONTE DE ANDRADE (4984092440) 
CO-AUTOR: CARLOS ARQUIMEDES COSTA OLIVEIRA (7202847400) 

Resumo:  
 
        As farmácias de manipulação proporcionam à população o acesso a fórmulas personalizadas,
manipulando fármacos de diversas categorias terapêuticas por preços mais acessíveis. Entretanto, existem
relatos da falta de credibilidade dos produtos manipulados em função de sua qualidade. O presente trabalho
visa analisar a qualidade de cápsulas de hidroxizine (10 mg) produzidas nas farmácias de manipulação do
município de Natal/RN. As cápsulas de hidroxizine foram avaliadas a partir de seis diferentes farmácias de
manipulação (produtos A, B, C, D, E e F). Os produtos foram submetidos aos ensaios de peso médio, tempo
de desintegração, dissolução e doseamento, segundo a farmacopéia Brasileira. As seis formulações
apresentaram peso médio e tempo de desintegração dentro das especificações. Porém os ensaios de
doseamento revelaram que três formulações (D, E e F) apresentaram valores abaixo dos níveis
especificados (90 - 110% do valor rotulado). Tal fato, mostra a importância de um eficaz controle de
qualidade em produtos manipulados contendo hidroxizine. 

Palavras chave: Controle de qualidade, Hidroxizine, Cápsulas manipuladas. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2050 
TÍTULO: ESTUDO DOS EFEITOS DE ANTIOXIDANTES NO PLASMA SEMINAL E NA CÉLULA 
ESPERMÁTICA 
ALUNO: EVERTON DO NASCIMENTO ALENCAR (7170714485) 
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400) 
CO-AUTOR: BIANCA DI ANGELI CARRERAS SIMOES COSTA (83697519468) 
CO-AUTOR: RAFAEL PEREIRA DE ARAUJO NETO (7053211428) 
CO-AUTOR: ANDREZA ROCHELLE DO VALE MORAIS (5652664460) 

Resumo:  
 
        Recentemente, muitas pesquisas têm sido realizadas relatando os efeitos do estresse oxidativo sobre o
espermatozóide. Este é um organismo aeróbio, porém, as reações de peroxidação lipídicas causadas na
presença do oxigênio podem ocasionar sérios danos à célula espermática, ou seja, o desbalanço entre
oxidante e antioxidante favorece a formação de espécies reativas do oxigênio (ROS), que em excesso
podem estar envolvidas nos danos da membrana e no DNA do espermatozóide. Esse trabalho tem como
objetivo elucidar algumas dúvidas sobre a ação dos oxidantes e antioxidantes nos espermatozóides. Para
isso o recurso utilizado foi uma revisão bibliográfica através de sites de busca, Scirus e PubMed. A
pesquisa demonstrou que os mecanismos antioxidantes celulares incluem dois sistemas: O enzimático
compreende diversas enzimas como a superóxido dismutase e catalase. O não enzimático inclui a glutationa
reduzida (GSH), o urato, o ácido ascórbico, a vitamina E, dentre outros. Experimentos adicionando
Vitamina E constataram aumento significativo (P<0,05) na motilidade espermática das amostras. Estudos
com glutationa revelaram capacidade de recuperar danos já causados. Assim, além de outros resultados
observados percebe-se a relevância dos agentes antioxidantes no controle de reações oxidativas na célula,
como também recuperação de danos já ocorridos. Portanto confirma-se a extrema importância da utilização 
de um meio diluidor contendo um bom antioxidante. 

Palavras chave: Célula espermática; Oxidação; Antioxidantes; 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2059 
TÍTULO: USO DO FEEDBACK NA APRENDIZAGEM DE UMA TAREFA MOTORA 
ALUNO: VICTOR OLIVEIRA ALBUQUERQUE DOS SANTOS (6188815495) 
ORIENTADOR: EDMILSON PINTO ALBUQUERQUE (18822665449) 
CO-AUTOR: KEYBY GLECIO ARAUJO DOS SANTOS (5991795460) 

Resumo:  
 
        Existem vários fatores que podem influenciar o processo de aprendizagem, dentre eles está o feedback
(retroalimentação), utilizado neste trabalho para aferir o nível de aprendizagem dos alunos, da rede pública
de ensino, no arremesso livre do basquete. Dentre os vários tipos de feedback, foram selecionados o
feedback intrínseco e o extrínseco para desenvolver uma pesquisa cuja finalidade é investigar se existe
diferença na influência do feedback intrínseco e extrínseco no processo de aprendizagem. Para verificar as
possíveis diferenças, um grupo de crianças foi submetido a um teste que consistia em sucessivos lances
livres do basquete, de modo que metade desse grupo foi acompanhado por um orientador que transmitia
continuamente feedback extrínseco, e o outro grupo realizava os lances livres sem o acompanhamento do
orientador. Após os testes foram coletados os dados e feito um estudo estatístico para analisar as possíveis
diferenças, verificando se existe diferença no processo de aprendizagem através da influência do feedback
intrínseco e o feedback extrínseco, ou se a influência dos dois são iguais. 

Palavras chave: feedback; arremesso; basquete; retroalimentação; educação física 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2064 
TÍTULO: EXPRESSÃO DE INTEGRINAS EM NEOPLASIAS DE GLÂNDULAS SALIVARES 
ALUNO: LUCIANA JACOME LOPES (5239775494) 
ORIENTADOR: LELIA BATISTA DE SOUZA (8588724472) 

Resumo:  
 
        Foi comparada a expressão das integrinas , alfa(a)2beta(b)1 e a5b1 em 14 casos de adenoma
pleomórfico (AP) de glândula salivar maior e 14, em menor, 10 casos de carcinoma adenóide cístico (CAC)
e 3 casos de carcinome ex-adenoma pleomórfico (CXAP) e investigado se havia diferenças na expressão 
destas integrinas entre os subtipos histopatológicos do CAC. Utilizou-se a técnica imuno-histoquímica 
analisando localização e intensidade de expressão. Os 2 grupos de APs foram reunidos para fazer a
comparação entre os 2 tumores. Houve diferença estatística significativa (p<0,0001) para a a2b1 entre os 2
tumores, com expressão mais forte em AP. Para a integrina a5b1 foi impossível a realização de testes,
porém, houve uma tendência da mesma ser mais intensamente expressa no AP. Para análise comparativa, os
CACs foram subdivididos em 2 grupos: sólido e tubular/cribriforme. Não houve diferença estatística para a
integrina a2b1;quanto à a3b1 e a5b1 não foi possível a realização do teste mas,verificou-se tendência para 
os casos sólidos apresentarem expressão ausente ou reduzida para as integrinas avaliadas. Concluiu-se que 
a reduzida expressão da a2b1 nos CACs pode estar relacionada com a menor diferenciação celular deste
tumor e é possível que a reduzida expressão da a5b1, possa estar implicada em seu comportamento mais
agressivo. 

Palavras chave: Neoplasia, adenoma pleomórfico, carcinoma adenóide cístico, integrina 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2067 
TÍTULO: O EXERCÍCIO DO CUIDADO AO NEONATO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA.
ALUNO: ADNA SANDRIELE OLIVEIRA DE LIMA (1355793416) 
ORIENTADOR: AKEMI IWATA MONTEIRO (8449740487) 

Resumo:  
 
        Buscando compreender as dificuldades vivenciadas pelos profissionais de saúde envolvidos no
cuidado aos neonatos na unidade de terapia intensiva no que tange a prática assistencial humanizada, esse
projeto tem por objetivo delimitar tais problemas, abordando o assunto sobre análises convergentes e
divergentes existentes na literatura. Meodologia: estudo descritivo/exploratório com abordagem qualitativa,
sendo sujeito de pesquisa a equipe multiprofissional da UTIN da MEJC, Natal-RN. Resultados: foram 
obtidos três categorias. I-“enfrentando a realidade” nos mostra o envolvimento do profissional onde as 
emoções e sentimentos despertados passam a influenciar diretamente na vida pessoal destes. II-“O contexto 
assistencial no processo de humanização”, mostra o conceito de humanização ainda pouco esclarecido entre
os profissionais, porém observamos atitudes de dedicação e empatia o que nos remete a um compromisso
profissional. III-“Prática Assistencial humanizada: por onde começar?” evidenciando a falta de recursos 
humanos e materiais como principal dificultador.Conclusão: humanizar o cuidado se mostrou uma tarefa
difícil pois exige atitudes individuais contra todo um sistema precarizado e com pouco compromisso com a
saúde pública, sendo estes os principais dificultadores do processo; e apesar da equipe de saúde não possuir
um conceito estabelecido sobre humanização, o setor de UTIN os levou ao desenvolvimento de
sensibilidade e empatia e esses passaram a refletir em seu cotidiano. 

Palavras chave: Assistência Neonatal; Humanização da Assistência; Terapia Intensiva 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2071 
TÍTULO: OTIMIZAÇÃO DE PARÂMETROS DE EXTRAÇÃO DAS FOLHAS DE CAPPARIS SP POR 
ULTRASOM 
ALUNO: MARIA GIRLENE MONTE DE ANDRADE (4984092440) 
ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO (62001728468) 
CO-AUTOR: MARIA IRACEMA BEZERRA LOIOLA (25664530391) 
CO-AUTOR: LOUISIANNY GUERRA DA ROCHA (44172010482) 
CO-AUTOR: WANESSA AZEVEDO DE BRITO (6863170418) 

Resumo:  
 
        A Capparis sp (Capparaceae), chamada popularmente de feijão bravo. Apresentam como constituintes
químicos alcalóides (solamina, solanidina, solasodina), esteróides nitrogenados, saponinas. O presente
estudo visa a otimização de parâmetros de extração das folhas de Capparis sp. As folhas da Capparis sp
foram submetidas a otimização de extração por ultrasom através do planejamento fatorial cujos fatores:
solvente (EtOH e EtOH:H2O 1:1), tempo (5 e 15 minutos), volume (10 e 25 mL) onde foram obtidos oito
diferentes experimentos 2³ que foram realizados em triplicatas. Os efeitos foram definidos como mudanças
ocorridas na resposta quando se move do nível baixo (-) para o nível alto (+) e poderiam ser classificadas 
em duas categorias: efeitos principais e efeitos de interação. Através deste planejamento podemos
determinar que as melhores condições de extração para as folhas de Capparis sp sendo o solvente
EtOH:H2O 1:1; o tempo de 5 minutos; e volume do solvente extrator de 10 mL. A determinação de
parâmetros de extração é uma etapa importante na busca de produtos bioativos. 

Palavras chave: Cinética de Extração; Planejamento Fatorial; Fitoterápicos 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2073 
TÍTULO: INTOXICAÇÕES POR MEDICAMENTOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
INTOXICAÇÕES POR MEDICAMENTOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: STELA CARLA MACEDO ALVES (5655127490) 
ORIENTADOR: MATHEUS DE FREITAS FERNANDES PEDROSA (96728647449) 
CO-AUTOR: VIVIANE DO NASCIMENTO E SILVA (10372791743) 
CO-AUTOR: JULIANA LUZ RODRIGUES (6896101490) 
CO-AUTOR: MARIA MARGARETH TEXEIRA GOMES (30119081415) 

Resumo:  
 
        No Brasil, como na maioria dos países, os medicamentos representam 28% dos casos de intoxicações
humanas registradas anualmente pelo Ministério da Saúde. Esse estudo examina os casos de intoxicação
por medicamentos no Rio Grande do Norte (RN). Utilizaram-se dados registrados no Centro de Informação 
Toxicológica-RN no período de 2005 a 2007. Dentre os agentes causadores de intoxicação os
medicamentos se destacaram, contribuindo com 17,5% dos casos. Com relação às classes terapêuticas, os
benzodiazepínicos e os anticonvulsivantes contribuíram com 18,4%, cada; enquanto os antidepressivos,
antifúngicos e neurolépticos somaram 25,4%. Somam-se os acaricidas e descongestionantes nasais com 
4,6%; anticoncepcionais, anoréxicos, estimulantes do apetite, anti-histamínicos com 3,5%, cada. Além dos 
anti-hipertensivos, expectorantes e antibióticos que contribuem com 7%. A maioria dos casos envolve
mulheres, com um percentual de 56,3. A maior parte dos casos se dá em circunstâncias de acidente
individual, correspondendo a 48,3%, seguida por tentativa de suicídio, 44,8%; automedicação, uso
terapêutico, uso indevido, tentativa de homicídio representam 1.2%, cada. Acidentes por erro de
administração representam 2,3% dos casos. Essas estatísticas demonstram que a intoxicação por
medicamentos é um grave problema de saúde pública para nossa população e que este estudo poderá
contribuir para o entendimento desses envenenamentos e seus respectivos tratamentos. 

Palavras chave: INTOXICAÇÃO, MEDICAMENTOS, EPIDEMIOLOGIA 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2076 
TÍTULO: EFEITO DA CLIMATIZAÇÃO SOBRE A PRODUÇÃO DE LEITE DE VACAS MESTIÇAS 
ZEBÚ X HOLANDESAS REGIÃO AGRESTE POTIGUAR 
ALUNO: PAULO LEONARDO FALCAO SOUZA DO NASCIMENTO (5199458400) 
ORIENTADOR: NESIO ANTONIO MOREIRA TEIXEIRA DE BARROS (9206027468) 
CO-AUTOR: JOSE BEZERRA DE ARAUJO NETO (1274620406) 
CO-AUTOR: VITOR BRUNO RODRIGUES BARBOSA (6442922456) 
CO-AUTOR: FRANCISCO DAS CHAGAS ESTEVAM DA FONSECA (5902827353) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho foi conduzido com o objetivo de avaliar a utilização de equipamentos
climatizadores na avaliação do índice de temperatura e umidade (I.T.U), na sala de ordenha sobre as
respostas de produção de leite de vacas em lactação. Este experimento foi realizado na Fazenda Pium, na
região Agreste do Estado do Rio Grande do Norte, localizada a 27 km a Nordeste de Natal. Os tratamentos
utilizados foram os seguintes: A)45 min de climatização; B)30 min de climatização; C)15 min de
climatização; D) Durante a ordenha e o E) Testemunha. O delineamento estatístico utilizado foi o de blocos
ao acaso com 5 tratamentos e 4 repetições com vacas mestiças de Zebú X Holandês, sem alterações no
manejo da fazenda que utiliza ordenha mecânica com 16 vacas de cada vez. Foram utilizados 3
equipamentos climatizadores da empresa Ebone Climatizadores, sendo os modelos FOG III SUPER; FOG
IV; TURBO JET. Os parâmetros meteorológicos foram coletados com termômetro digital de marca Ebone
para aferir a temperatura interna da sala de ordenha e a umidade relativa do ar, que foi determinada com
higrômetro. Os resultados obtidos em relação à testemunha apresentaram efeito positivo quanto ao sistema
de ventilação/aspersão em todos os tratamentos, com ênfase maior no tratamento D. Pela avaliação dos
dados ficam evidentes os benefícios do uso de climatizadores para produção de leite. 

Palavras chave: climatização, lactação, ordenha 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2080 
TÍTULO: LITÍASE URETERAL: ASPECTOS CLÍNICOS E ANATÔMICOS 
ALUNO: MANOEL LOURENCO LIMA NETO (5457926494) 
ORIENTADOR: GEORGE DANTAS DE AZEVEDO (67381286491) 
CO-AUTOR: KARINA LOPES MORAIS (4852666440) 
CO-AUTOR: KALYANNE CABRAL DE PAULA (5098888441) 
CO-AUTOR: JULIANA CHAGAS CALDAS (4875758499) 

Resumo:  
 
        INTRODUÇÃO: As dores causadas por cálculos no sistema urinário são recordistas em intensidade. A
litíase do trato urinário é freqüente na prática clínica, estimada em 3% da população geral. Aos 70 anos de
idade cerca de 12% das pessoas apresentarão pelo menos um episódio de litíase. Devido a isso e à
intensidade dos sintomas causados pela mesma, é importante um melhor entendimento geral sobre o tema
de maneira simples e ilustrativa. OBJETIVOS: Facilitar o estudo dos aspectos clínicos e anatômicos da
litíase do sistema urinário através da construção de uma maquete representativa; Demonstrar as principais
complicações decorrentes por meio de esquemas dinâmicos; Abordagem de caso clínico referente a essa
patologia. METODOLOGIA: Foi construído artesanalmente um boneco manequim demonstrando os
seguintes órgãos: rins, supra-renais, ureteres (em um dos quais foi introduzido um “cálculo”), bexiga 
urinária, esfíncter interno da bexiga, uretra e pênis. O controle da micção pode ser demonstrado no boneco
por meio de um registro de tubulação (que simula o esfíncter interno da bexiga). DISCUSSÃO: Este
trabalho aborda um tema comum na prática clínica através de uma metodologia inovadora, facilitando o
entendimento por meio de aspectos visuais (através da maquete) e práticos (por meio da discussão de uma
situação clínica), permitindo que o aluno compreenda todos os aspectos anatômicos e clínicos envolvidos. 

Palavras chave: litíase, cólica nefrética, cálculo ureteral. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2081 
TÍTULO: EFEITO DO TEMPO DE CLIMATIZAÇÃO SOBRE O INDICE DE TEMPERATURA E 
UMIDADE (I.T.U) EM VACAS EM LACTAÇÂO 
ALUNO: AIRAMITA KARLA LUCAS FERREIRA (6133131438) 
ORIENTADOR: NESIO ANTONIO MOREIRA TEIXEIRA DE BARROS (9206027468) 
CO-AUTOR: VITOR BRUNO RODRIGUES BARBOSA (6442922456) 
CO-AUTOR: PAULO LEONARDO FALCAO SOUZA DO NASCIMENTO (5199458400) 
CO-AUTOR: FRANCISCO DAS CHAGAS ESTEVAM DA FONSECA (5902827353) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho foi conduzido com o objetivo de avaliar a utilização de climatizadores na redução
do estresse térmico na sala de ordenha. Este experimento foi realizado na Fazenda Pium, na região Agreste
do Estado do Rio Grande do Norte. Foram utilizados os seguintes tratamentos: A) 0 min. de climatização;
B)15 min de climatização; C)30 min de climatização; D) 45 min. de climatização. O parâmetro avaliado foi
o índice de conforto térmico (I.T.U), sendo o delineamento estatístico utilizado o de blocos ao acaso com 5
tratamentos e 4 repetições com vacas mestiças de Zebú X Holandês, sem alterações no manejo da fazenda,
que utiliza ordenha mecânica com 16 vacas de cada vez. Foram utilizados 3 equipamentos climatizadores
da empresa Ebone Climatizadores, sendo os modelos FOG III SUPER; FOG IV; TURBO JET. Os
parâmetros meteorológicos foram coletados com termômetro digital de marca Ebone para aferir a
temperatura interna da sala de ordenha e a umidade relativa do ar, que foi determinada com higrômetro. De
acordo com o sistema de climatização utilizado, ocorreu maior tendência de queda no I.T.U no tratamento
D em relação ao tratamento testemunha que apresentou uma tendência decrescente em relação aos demais
tratamentos. 

Palavras chave: conforto, produção, estresse 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2082 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DOS METAIS BÁRIO E ZINCO EM MEXILÃO (ANOMALOCARDIA 
BRASILIANA) COLETADOS NO ESTUÁRIO POTENGI/JUNDIAÍ. 
ALUNO: PABLO RENOIR FERNANDES DE SOUSA (5784739417) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404) 
CO-AUTOR: GEOVANE CHACON DE CARVALHO (7408245464) 
CO-AUTOR: HELOIZA FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA (7442419445) 
CO-AUTOR: DENISE PORFIRIO EMERENCIANO (7190304479) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho aborda a análise dos metais pesados (bário e zinco) em amostras de mexilhão
(Anomalocardia brasiliana) coletadas no Estuário Potengi/Jundiaí no RN. Para a determinação dos metais
foi utilizado o método da espectrofotometria de absorção atômica. Os resultados obtidos para bário e zinco
apresentaram os seguintes valores, respectivamente, para os resíduos secos: 5,49 e 7,28 mg/100g; já para a
amostra "in natura" os valores encontrados, respectivamente, foram: 1,02 e 1,41 mg/100g. Os resultados
apontaram que a maioria dos níveis de metais presentes no mexilhão está acima dos níveis estabelecidos
pela Portaria nº. 685, de 27 de agosto de 1998 D.O.U. que são: 0,10 (Ba) e 5,00 (Zn) mg/100g apresentando 
risco para o consumo pela população. 

Palavras chave: Metais, Mexilhão, Estuário Potengi/Jundiaí. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2084 
TÍTULO: A ASSISTÊNCIA DE SAÚDE AO IDOSO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO BRASIL 
ALUNO: KARLA KRISNA FREITAS DE AQUINO (5730360479) 
ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO (446114472) 

Resumo:  
 
        Desde 1960 o Brasil vive um processo de transição demográfica e epidemiológica que resulta na
inversão da pirâmide demográfica e na alteração do perfil de morbi-mortalidade do país. Com a redução da 
mortalidade precoce e a queda nas taxas de natalidade e fecundidade, a população brasileira vem atingindo
idades mais avançadas. Estudos realizados no Brasil na década passada revelam o crescimento acelerado da
população idosa no país e prevêem aumento cerca de quinze vezes maior para o ano de 2025. Este fato
acaba por representar um grande problema para o país, tanto no que tange ao sistema previdenciário, quanto
ao de saúde pública, os quais não estão estruturados para receber tal demanda. O estudo em curso tem como
objetivos: conhecer a situação dos serviços públicos de saúde do país oferecidos à população idosa e
sensibilizar a classe de graduandos de enfermagem quanto à importância da qualificação profissional nessa
área. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica relacionada à longevidade humana, produzida a partir da
análise de artigos científicos e textos de autores renomados nesse campo do conhecimento. Ao fim,
constata-se que o Brasil apresenta uma infra-estrutura inadequada de atenção ao idoso, caracterizada pela
ausência ou insuficiência de estratégias que possam proporcionar um envelhecer ativo, pela dificuldade de
acesso aos serviços de saúde; pelo despreparo dos profissionais e por uma baixa resolutividade, o que
reflete a prestação de um “cuidado” ineficiente. 

Palavras chave: Serviços públicos de saúde; População idosa; Brasil 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2086 
TÍTULO: RÉPTEIS SQUAMATA DE FRAGMENTOS DE VEGETAÇÃO DO CAMPUS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 
ALUNO: HONARA MORGANA DA SILVA (7442732429) 
ORIENTADOR: ELIZA MARIA XAVIER FREIRE (10843175400) 
CO-AUTOR: RAUL FERNANDES DANTAS DE SALES (7342031445) 
CO-AUTOR: TULIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO (5657742478) 
CO-AUTOR: MARIA JAQUELINE MONTE DE ANDRADE (7401751496) 

Resumo:  
 
        Para conhecer a composição e a diversidade dos répteis Squamata, bem como as respectivas
distribuições por microhábitats em três fragmentos de vegetação no Campus da UFRN, foram efetuadas
excursões quinzenais diurnas a campo, de março a junho de 2008. As buscas ativas foram realizadas através
de transecções percorridas aleatoriamente, ao longo das quais foram efetuadas observações e registros dos
espécimes, hábitats e microhábitats utilizados e data e horário da observação/coleta. Registrou-se um total 
de 92 espécimes de Squamata, correspondendo a 10 espécies: sete de lagartos, uma de anfisbênia e duas de
serpentes. A análise do material da Coleção Herpetológica da UFRN, obtido anteriormente, possibilitou
adicionar mais 8 espécies ao presente estudo, totalizando 18 espécies para o Campus Central da UFRN,
distribuídas em 11 famílias. As espécies mais abundantes foram Mabuya heathi, Hemidactylus mabouia e
Tropidurus hispidus. O coeficiente de similaridade faunística binário de Sorensen apontou 59 % de
semelhança com a herpetofauna do Parque Estadual das Dunas do Natal. Apesar do adensamento urbano, o
Campus da UFRN ainda detém uma razoável fauna de Squamata, abrigando principalmente espécies de
formações abertas. Entretanto, os primeiros registros de Coleodactylus natalensis e de Amphisbaena heathi
nessa vegetação relictual do Campus denotam a importância da preservação destas áreas, em prol da
conservação destas espécies endêmicas do Rio Grande do Norte. 

Palavras chave: Squamata; diversidade; Campus da UFRN; Mata Atlântica 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2090 
TÍTULO: PERFIL DO CONSUMIDOR DE CARNE BOVINA EM RELAÇÃO AO BEM ESTAR DOS 
ANIMAIS NO SISTEMA DE PRODUÇÃO 
ALUNO: NATALI RODRIGUES DOS SANTOS (6420328403) 
ORIENTADOR: VIVIANE DA SILVA (35482869415) 
CO-AUTOR: WENDERLY PINTO CORDULA (1224927494) 
CO-AUTOR: EDNARA TAISSA DA SILVA (4335591446) 
CO-AUTOR: HERIKA MYLENA MEDEIROS DE QUEIROZ (2955876445) 

Resumo:  
 
        O Presente estudo teve como objetivo avaliar o perfil do consumidor de carne bovina que freqüenta
redes de supermercado da cidade de Natal. Com este trabalho pretendeu-se observar se o sexo e nível de 
instrução dos entrevistados teriam alguma relação com o grau de importância dado ao bem-estar destes 
animais durante o sistema de produção - criação e abate. Para realização deste trabalho a escolha dos
entrevistados foi feita de forma aleatória através de abordagem direta durante as compras, no setor de
carnes dos supermercados. Dessa forma, aplicaram-se questionários a indivíduos de ambos os sexos. Na
análise dos dados (Statistic -Log-linear statistical models) verificou-se a interferência dos fatores sexo e 
grau de instrução sobre a importância que é dada aos cuidados que são dispensados aos animais de
produção durante a criação e abate. Os resultados evidenciaram o seguinte: Com relação ao grau de
instrução não foi observado diferença significativa entre a importância dada ao tipo de tratamento fornecido
aos animais; com relação ao sexo, observou-se que o sexo feminino em todos os níveis de instrução deu
maior importância aos cuidados com os animais (P=0,02). 

Palavras chave: bem estar animal, criação e abate 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2095 
TÍTULO: AÇÃO DA BETA-1,3 GLUCANA POR VIA TÓPICA EM FERIDAS COMPLEXAS 
ALUNO: ALEIDA MARIA DA SILVA LIMA (6610538492) 
ORIENTADOR: VALERIA SORAYA DE FARIAS SALES (25069144472) 
CO-AUTOR: SARAH DANTAS VIANA MEDEIROS (1057171425) 
CO-AUTOR: LEILIANNE MEDEIROS GOMES (6109907480) 
CO-AUTOR: KARINA MENDES MELCHUNA (6133591439) 

Resumo:  
 
        Feridas complexas são lesões cutâneas de difícil cicatrização, que apresentam perda tecidual, infecção,
comprometimento do tecido viável ou doença sistêmica que dificulte o processo de reparo. A beta-1,3 
glucana, polissacarídeo extraído do fungo Saccharomyces cerevisiae, é um potente ativador de macrófagos,
células NK e linfócitos T capaz de intervir no processo de cicatrização por aumentar o infiltrado de
macrófagos, estimular a granulação tissular, deposição de colágeno, reepitelização e aumento da força de
tensão. O trabalho avaliou a ação da beta-1,3 glucana por via tópica, em feridas complexas. Foram
estudadas no HUOL, três pacientes com idade entre 26-64 anos apresentando: paciente 1– portadora de 
Hemoglobinopatia AC com úlcera em membro inferior; paciente 2- portadora de diabetes mellitus com 
úlcera em membro inferior e paciente 3- portadora de diabetes mellitus com úlcera por pressão na região
sacral. A glucana foi administrada por via tópica, diariamente, durante uma semana, na concentração de 2%
incorporada ao creme crodabase. As feridas tinham as seguintes dimensões: paciente 1– antes da terapia: 
comprimento= 7,0 cm e largura = 3,5 cm; após terapia: 6,7 cm e 3,0 cm; paciente 2– antes: comprimento= 
8,5 cm e largura= 4,8 cm; após: 8,3 cm e 4,7cm; paciente 3- comprimento= 6,4 cm e largura= 6,7 cm; após: 
5,5 cm e 6,2 cm, respectivamente. A imunoterapia favoreceu a cicatrização estimulando a granulação e
induzindo a redução das dimensões das lesões. 

Palavras chave: Glucana; Imunoterapia; Cicatrização; Feridas Complexas 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2100 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE CRISTALIZAÇÃO DO MEL DE PROSOPIS 
JULIFLORA (ALGAROBA) E DE MIMOSA HOSTILIS BENTH (JUREMA PRETA) ORIUNDOS DO 
MUNICIPIO DE LAGES-RN. 
ALUNO: RAYSSA MARIA BEZERRIL FREIRE (5797505401) 
ORIENTADOR: GERBSON AZEVEDO DE MENDONCA (45550131404) 
CO-AUTOR: VIRGINIA DE SOUZA BARBOSA (4475644470) 

Resumo:  
 
        O mel é o principal produto derivado da apicultura tanto do ponto de vista qualitativo, quanto no
econômico, é produzido por abelhas melíferas e obtido a partir do néctar das flores. Alguns méis têm a
característica de ficar no estado semi-sólido, conhecido como mel cristalizado ou granulado. A cristalização
é um sério problema encontrado, pois diminui a aceitação do consumidor por achar que o mel tenha uma
origem duvidosa, prejudicando também o armazenamento, aumenta a mão-de-obra durante o 
processamento e ainda limita o fluxo, dificultando o envase. Assim, visando aumentar a disponibilidade das
informações, este trabalho objetivou determinar o tempo de cristalização dos méis de algaroba e jurema
preta coletados em Lajes - RN. O experimento foi realizado no laboratório de Nutrição Animal da UFRN
no período entre maio e julho de 2008. Os méis utilizados foram distribuídos em sete tratamentos com
cinco replicações, colocados em tubos de ensaios e mantidos a temperatura de 14 ºC, sendo realizadas duas 
leituras semanais. Observou-se que aos quatro dias após a montagem do experimento o mel de algaroba
tinha iniciado a cristalização, tornando-se completamente cristalizado em torno de 37 dias. O mel de jurema
preta não apresentou cristais durante todo o período experimental. 

Palavras chave: algaroba, jurema, mel, tempo de cristalização 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2101 
TÍTULO: QUALIDADE DE VIDA NA VELHICE NA VISÃO DO IDOSO 
ALUNO: BARNORA THERESA DANTAS (6737208452) 
ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO (446114472) 
CO-AUTOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO (446114472) 

Resumo:  
 
        INTRODUÇÃO: Envelhecer é um processo natural que caracteriza uma etapa da vida do homem e dá-
se por mudanças físicas, psicológicas e sociais, que acometem de forma particular cada indivíduo com
sobrevida prolongada, gerando diversas experiências de envelhecimento e maneiras singulares de qualificar
a vida. O conceito de qualidade de vida está relacionado à auto-estima e ao bem-estar pessoal, varia de 
acordo com a visão de cada indivíduo, sofrendo influências de valores culturais, éticos, religiosos, atividade
intelectual, situação socioeconômica, suporte familiar, estilo de vida, bem como, de valores e percepções.
OBJETIVOS: identificar aspectos do cotidiano do idoso que revelem qualidade de vida, bem como
aspectos que dificultam; contribuir para uma reformulação da visão estereotipada em torno daqueles que
atingem a terceira idade. METODOLOGIA: pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa, na área humano-
social, cujas fontes de investigação constaram de artigos publicados em revistas científicas, sites
acadêmicos, bancos de dados tais como o LILACS e outras publicações sobre o tema. CONCLUSÃO: o
envelhecimento com qualidade de vida depende em grande medida da iniciativa do Estado, mas também,
cabe a nós, enquanto sociedade, ampliar o debate avaliando alternativas que possibilitem minimizar seu
impacto sobre a qualidade de vida da população senil. 

Palavras chave: Envelhecimento, Qualidade de vida, Valores. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2103 
TÍTULO: APLICAÇÕES DA FISICA COMPUTACIONAL À BIOLOGIA, ADAPTANDO 
PLATAFORMA LINUX A UMA PLACA DE AQUISICAO NATIONAL 
ALUNO: JOAO PAULO DE OLIVEIRA E SILVA (2088412107) 
ORIENTADOR: GILBERTO CORSO (36990485000) 

Resumo:  
 
        Um problema recente na área de ecologia é a definição de comunidades por meio de interações entre
espécies. O interesse nesta área está em quantificar o grau de aninhamento de uma matriz depois de seu
empacotamento máximo. Avaliamos o aninhamento usando a soma de todas as distâncias dos sítios
ocupados em relação ao vértice da matriz. Calculamos a distância de duas matrizes artificiais com o mesmo
tamanho e ocupação: uma com os elementos distribuídos aleatoriamente e outra perfeitamente aninhada.
Utilizando as distâncias dessas matrizes pode-se definir o índice de aninhamento. Este estimador foi 
aplicado a um conjunto de redes reais de interação inseto-planta. 

Palavras chave: aninhamento redes nestedness netwoks interações inseto-planta 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2105 
TÍTULO: ASPECTOS DA ASSISTÊNCIA AO PARTO NA MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO 
CICCO (MEJC) 
ALUNO: ALMIRA GABRIELA DE ARAUJO DANTAS (5864630462) 
ORIENTADOR: ROBINSON DIAS DE MEDEIROS (24262153487) 
CO-AUTOR: RAPHAEL KLENIO CONFESSOR DE SOUSA (1372828427) 
CO-AUTOR: NEWTON MOREIRA DE LIMA NETO (5441535458) 
CO-AUTOR: YARA KELLY RODRIGUES DE FREITAS (5130762479) 

Resumo:  
 
        O parto humanizado esta cada dia mais em pauta e consiste em ter uma mãe e uma criança saudáveis
com o menor nível de intervenções compatível com a segurança, evitando, pois a intensa medica¬lização e 
a prática abusiva da cesariana. O objetivo do trabalho foi avaliar aspectos da atenção obstétrica prestada a
mulheres internadas na Maternidade Escola Januário Cicco por ocasião de seus partos, durante o período de
primeiro de maio a 31 de junho de 2008. Comparamos os dados obtidos com os preconizados pela OMS e
MS. Esse trabalho consistiu em um estudo epidemiológico transversal observacional realizado com 200
mulheres internadas na Unidade de Obstetrícia da MEJC através de um questionário. A análise parcial dos
dados mostrou que 6,4% não realizaram pré-natal, 14,3% não foram orientadas quanto à amamentação,
24% tiveram dificuldade de acesso na emergência obstétrica, 50% de cesárias, 34% não tiveram direito a
acompanhante, 52,4% não teve alívio da dor, 54% sem orientação sobre o puerpério e planejamento
familiar e 22% sofreram algum tipo de discriminação/agressão. Conclui-se, pois, que ainda não se alcançou 
as metas preconizadas pela OMS e MS para garantir um parto humanizado. A MEJC, por ser campo de
ensino e Referência do SUS na atenção materno-infantil, deve implementar medidas para melhorar a 
qualidade de atendimento materno e fetal. 

Palavras chave: Atenção materno-infantil, parto humanizado, medicalização 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2107 
TÍTULO: PERCEPÇÃO DAS MULHERES ATENDIDAS PELO PROJETO CRIANÇA 2000, NO ANO 
DE 2008, NOS MUNICÍPIOS DO RN ACERCA DO CÂNCER DE MAMA E DO AUTO-EXAME DAS 
MAMAS. 
ALUNO: RAQUEL ANDRADE DE LIMA ARAUJO (4914572435) 
ORIENTADOR: FRANCISCO ARNOLDO NUNES DE MIRANDA (4960360330) 
CO-AUTOR: HARYCELMA ROSILENY PEREIRA (5231384402) 
CO-AUTOR: ANA RAFAELA ARAUJO DUARTE (6083215404) 
CO-AUTOR: ISABEL NEVES DUARTE LISBOA (6736145490) 

Resumo:  
 
        INTRODUÇÃO:O câncer de mama é um problema mundial de saúde pública de difícil prevenção
tanto na eliminação dos fatores de risco quanto no diagnóstico precoce, que favorecem a redução da
incidência e da mortalidade decorrente da neoplasia. Uma prática de detecção precoce é o auto-exame das 
mamas, através do qual muitas neoplasias são percebidas. As mamas têm um papel significativo para as
mulheres e qualquer sinal de doença pode gerar respostas como medo ou depressão. Esse trabalho foi
elaborado a partir da vivência no Projeto Criança 2000, ministrando palestras sobre o auto-
exame.OBJETIVOS:Traçar um perfil da população atendia pelo Projeto durante o ano de 2008 acerca da
percepção do câncer de mama e do auto-exame.METODOLOGIA:Estudo de abordagem quali-quantitativa, 
realizado através de questionário aplicado nas palestras de auto-exame.RESULTADOS:A partir de dados 
parciais obtidos na cidade de Lucrécia/RN, onde participaram 18 mulheres de idades entre 19 e 59 anos e
diferentes níveis de escolaridade, observou-se que a maioria (77,78%) tem medo de ser acometida por uma
neoplasia mamária. Um total de 66,66% sabe a importância do auto-exame, contudo a falta de informação 
acerca do câncer de mama ainda é considerável, pois 100% sabe que o câncer pode matar, mas 27,78% não
sabe que há cura para o câncer de mama e 33,34% não conhece o auto-exame.CONCLUSÂO:A carência de 
informação é fator relevante e causador de sentimentos negativos, distanciando a adesão à prática do auto-
exame. 

Palavras chave: Percepção; Câncer; Mamas; Auto-exame 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2111 
TÍTULO: EFEITO DO PARCEIRO SOCIAL SOBRE A RESPOSTA COMPORTAMENTAL AO 
AMBIENTE NOVO EM SAGÜI COMUM (CALLITHRIX JACCHUS) 
ALUNO: RAISSA RISOLETA CAVALCANTE RIBEIRO (6979587447) 
ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (6705430478) 
CO-AUTOR: NICOLE LEITE GALVAO COELHO (847910474) 
CO-AUTOR: SIMONE LOIOLA GOMES (6265756486) 

Resumo:  
 
        Algumas pesquisas demonstram que a presença de um parceiro social durante uma situação de risco
modula a resposta ao estresse, atenuando seus efeitos negativos. Neste estudo, 8 díades de machos e 8 de
fêmeas de sagüi comum (Callithrix jacchus) foram expostos a um ambiente novo, sozinhos e
acompanhados de um parceiro de mesmo sexo e idade. O procedimento experimental consistiu nos
registros comportamentais (30 min). Para analisar os resultados foram utilizados testes estatísticos não-
paramétricos e o p< 0.05. Quando submetidos a um ambiente novo em companhia de um animal de mesmo
sexo, os machos apresentaram um perfil mais afiliativo enquanto as fêmeas foram mais competitivas entre
si. Os resultados mostram que a resposta comportamental é sexualmente dimórfica, e que machos e fêmeas
utilizam diferentes estratégias quando confrontados com situações desafiadoras no ambiente natural. 

Palavras chave: Callithrix jacchus; Estresse; Parceiro social; 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2113 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DA HIDROCLOROTIAZIDA
ALUNO: RAFAEL GUSTAVO ARRUDA DA ROCHA (4865025464) 
ORIENTADOR: FERNANDA NERVO RAFFIN (60253991404) 
CO-AUTOR: ANDERSON ROBERIO NASCIMENTO RODRIGUES (6077735450) 
CO-AUTOR: FATIMA DUARTE FREIRE (3015849409) 

Resumo:  
 
        Um processo de formulação bem elaborado requer uma caracterização física do principio ativo, que é
importante na especificação das matérias-primas. O presente trabalho teve como objetivo avaliar as
características físicas, e variação das propriedades tecnológicas para elaborar a especificação da
hidroclorotiazida a ser adquirida pelo NUPLAM. A hidroclorotiazida é um diurético tiazídico aplicado na
terapêutica da hipertensão arterial, uma das doenças mais comuns a atingir a população brasileira. Foram
analisados 4 lotes da matéria-prima e comparados por ANOVA em relação às densidades aparente (Da), de
compactação (Dc) (de acordo com Farmacopéia Européia 4 ed) e ângulo de repouso. A hidroclorotiazida
apresentou três grupos distintos tanto para Da como para Dc. Um lote apresentou Da de 0,54g/mL, 2 lotes
tiveram Da de 0,68g/mL enquanto outro lote teve Da de 0,63g/mL. Na Dc, 2 lotes apresentaram Dc de
0,88g/mL e 0,87g/ml, um lote teve Dc igual a 0,91g/mL e por último um lote teve Dc de 0,93g/mL. A
avaliação do fluxo da matéria-prima foi feita através do índice de carr (Ic) e fator de hausner (FH), onde os 
4 lotes apresentaram Ic de 21,26; 27,28; 30,31 e 38,61 e FH de 1,27; 1,38; 1,43 e 1,62, caracterizando um
fluxo fraco. No teste referente ao ângulo de repouso os valores variaram entre 38º e 50º, confirmando um 
fluxo fraco. A caracterização tecnológica da hidroclorotiazida deixou clara a importância de estabelecer
limites adequados para garantir a qualidade do produto acabado. 

Palavras chave: Hidroclorotiazida; Especificação; Propriedades tecnológicas. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2117 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE ALTERAÇÕES RENAIS E DE RETINA EM CRIANÇAS COM 
DIABETES TIPO 1 ATENDIDAS NO HOSPITAL DE PEDIATRIA – HOSPED/UFRN 
ALUNO: GUSTAVO HENRIQUE DE MEDEIROS OLIVEIRA (1115274490) 
ORIENTADOR: ADRIANA AUGUSTO DE REZENDE (5410395808) 
CO-AUTOR: MARCELA ABBOTT GALVAO URURAHY (4530627411) 
CO-AUTOR: KARLA SIMONE COSTA DE SOUZA (6147462482) 
CO-AUTOR: RICARDO FERNANDO ARRAIS (7617583800) 

Resumo:  
 
        A nefropatia e a retinopatia são complicações do diabetes tipo 1 (DM1). O objetivo deste estudo foi a
avaliação destes agravos em pacientes atendidos no HOSPED/UFRN. A amostra foi constituída de 75
pacientes com DM1 em insulinoterapia e 97 normoglicêmicos, divididos em 3 grupos etários: 5 a 10 anos
(grupo 1); 11 a 15 anos (grupo 2) e 16 a 20 anos (grupo 3). Foram mensurados os seguintes parâmetros:
glicose sérica e hemoglobina glicada (HbA1C), para avaliação do controle glicêmico, relação
microalbumina-creatinina (RMC), albumina e uréia séricas para avaliação renal. A retina foi analisada por 
oftalmoscopia indireta. As análises clínicas foram realizadas com Kits Biosystems (Espanha) e
espectrofotômetro RA-50 (Bayer). Anova seguido de Tukey foram ferramentas estatísticas utilizadas, sendo 
considerado significativo o valor de p<0,05. A glicemia e os níveis de HbA1C encontravam-se 
significativamente aumentados nos grupos DM1. Dentro do grupo diabético, observou uma relação direta
entre o tempo de doença, presença de retinopatia, elevação da microalbuminúria e RMC. Essa relação é
evidenciada no grupo diabético 3, que apresenta o maior tempo de doença (8.2 ± 4.6 anos), cerca de 20% de 
retinopatia e 60% de alterações renais. O grupo diabético 2 com 4.8 ± 2.9 anos de doença apresenta 10% de 
danos renais e sem retinopatia. Conclui-se que o tempo de doença e o pobre controle glicêmico estariam
associados a desenvolvimento de retinopatia e a alteração renal nos pacientes diabéticos. 

Palavras chave: Nefropatia, Retinopatia, Diabetes tipo 1 (DM1) 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2126 
TÍTULO: OCORRÊNCIA DE PARASITAS COM POTENCIAL ZOONÓTICO EM FEZES DE CÃES 
COLETADAS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE NATAL 
ALUNO: ALBERTO LUIZ FREIRE DE ANDRADE JUNIOR (6425724455) 
ORIENTADOR: VIVIANE DA SILVA (35482869415) 
CO-AUTOR: PATRICIA COSTA DA SILVA (5360531460) 
CO-AUTOR: KACIA BEATRIZ DE SOUSA ARAUJO (5463703493) 

Resumo:  
 
        O objetivo desta pesquisa é avaliar a contaminação ambiental por fezes de cães, dispersas nas vias
públicas da Cidade de Natal, contaminadas com ovos de Ancylostoma canis e Toxocara canis, que podem
permanecer viáveis por longos períodos no meio ambiente, podendo infectar outros animais e pessoas por
meio da ingestão acidental desses ovos ou pela penetração ativa de larvas infectantes, denominadas larvas
migrans cutânea (LMC) e larvas migrans visceral (LMV), respectivamente. As amostras foram colhidas em
sacos plásticos limpos, acondicionadas em caixa de isopor com gelo, encaminhadas ao Laboratório de
Parasitologia, do Departamento de Agropecuária, da UFRN, para serem analisadas pelos métodos de
sedimentação simples e de Willis-Mollay, no período de julho a agosto de 2008. Do total de 34 amostras,
56% estavam contaminadas com parasitas de potencial zoonótico, sendo 17 (50%) com ovos de
Ancylostoma spp., e 2 (6%) com ovos de Toxocara canis. Os resultados demonstram a contaminação do
ambiente por esses parasitas, com risco potencial de aquisição de infecções pela população humana. 

Palavras chave: Zoonose, controle parasitário, Ancylostoma spp., larva migrans. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2132 
TÍTULO: QUALIDADE DA ASSITÊNCIA À PUÉRPERAS NO ALOJAMENTO CONJUNTO DE UM 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM SANTA CRUZ/RN - RESULTADOS PARCIAIS. 
ALUNO: ALBA ISABELLE MENEZES RATIS (1180638476) 
ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (13051598453) 
CO-AUTOR: AMANDA PATRICIA MENEZES RATIS (6152253497) 
CO-AUTOR: MAYANA CAMILA BARBOSA GALVAO (4916170466) 
CO-AUTOR: RAYANNE AZEVEDO DE FARIAS (6896940409) 

Resumo:  
 
        O puerpério é uma vivência importante para a família. A assistência no alojamento conjunto (AC) pós-
parto reflete a singularidade do momento, porém é influenciável. É portanto, relevante para a saúde da nova
família, pois seus indicadores interferem sobremaneira no puerpério. Objetivou-se conhecer a opinião de 
puérperas quanto à qualidade da assistência oferecida por profissionais de saúde no AC do Hospital
Universitário Ana Bezerra/UFRN. Resultado parcial de pesquisa descritiva quantitativa com 107 puérperas
admitidas no AC, com coleta de dados iniciada em 2006.2. Os principais resultados foram que até então
43% vivem em união consensual, 80,4% têm renda familiar entre 1 e 2 SM, 50,5% têm baixa escolaridade,
73,9% entre 16 a 30 anos, 36,4% do lar e 34,6% são de Santa Cruz. Destacou-se em 74,8% o parto vaginal, 
71% foram acompanhadas no trabalho de parto e 48,6% na sala de parto e 33,6% amamentaram seu bebê na
sala de parto. Encaminhadas ao AC, 98,1% disseram ter sido bem acolhidas, porém 82% não foram
informadas sobre as rotinas do hospital. Na admissão no AC, 42,1% afirmaram que foram examinadas 02
vezes ao dia, a maioria por enfermeiras (43,9%) e 76,6% com horário de visitas liberado. Sugeriram para
melhora na assistência que os funcionários usem o crachá para identificação; melhorar refeições e
ventilação do alojamento e outras.Espera-se que com estes resultados haja aprimoramento da prática
profissional, com fins de haver abordagem mais humanizada à mulher no puerpério. 

Palavras chave: Enfermagem Obstétrica, puerpério, qualidade na assistência 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2133 
TÍTULO: OTIMIZAÇÃO DO MÉTODO DE TRATAMENTO DE RATOS DIABÉTICOS POR 
ESTREPTOZOTOCINA COM EXTRATO AQUOSO DE BAUHINIA MONANDRA 
ALUNO: JOSE WILKER ALMEIDA CAMARA (5148267461) 
ORIENTADOR: ADRIANA AUGUSTO DE REZENDE (5410395808) 
CO-AUTOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468) 
CO-AUTOR: JOÃO FELIPE BEZERRA (1186161450) 
CO-AUTOR: MARIA DAS GRACAS ALMEIDA (10714243434) 

Resumo:  
 
        A Bauhinia monandra (BM) é utilizada na medicina popular em diversas regiões do mundo para o
tratamento de diversas doenças, entre elas diabetes mellitus, caracterizada por hiperglicemia crônica. O
objetivo do trabalho foi padronizar o método para o tratamento de ratos diabéticos experimentais por
estreptozotocina com extrato aquoso de BM, que apresenta um efeito hipoglicemiante. Os métodos
utilizados para o tratamento foram ingestão direta e gavage. A gavage foi testadas para concentrações de
300mg e 500mg (dose única diária). A ingestão direta foram testadas as concentrações 7,5%, 10% e 15%,
em substituição a água “ad libitum”. Utilizou-se ratos Wistar adultos divididos em 5 grupos: Grupo Gavage
300mg (GG300), Grupo Gavage 500mg (GG500), Grupo Ingestão Direta 7,5% (GID7,5), Grupo Ingestão
Direta 10% (GID10) e Grupo Ingestão Direta 15% (GID15). A glicemia foi acompanhada nos dias 0, 7 e
15. Para o GG300 observou-se uma reposta não significativa; para o GG500 observou-se uma redução de 
40% da glicemia. Para os grupos de ingestão direta GID7,5, GID10 E GID15 houve uma redução da
glicemia em 47%, 56% e 61%, respectivamente. Embora os resultados tenham mostrado que a ingestão
direta promoveu uma resposta mais efetiva na redução da glicemia, esta forma de tratamento priva o animal
ao acesso à água “ad libitum”. Portanto, foi possível verificar que o tratamento com extrato aquoso de BM
foi eficaz na redução da glicemia, sendo o método de escolha a gavage para estudos futuros. 

Palavras chave: Bauhinia Monandra, Diabetes Mellitus, gavage e ingestão direta. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2135 
TÍTULO: ESTUDO DE CASO - TUBERCULOSE 
ALUNO: BEATRIZ MEDEIROS DE SOUZA (1391131428) 
ORIENTADOR: RODRIGO ASSIS NEVES DANTAS (4413804414) 
CO-AUTOR: RODRIGO ASSIS NEVES DANTAS (4413804414) 

Resumo:  
 
        INTRODUÇÃO: A tuberculose (TB) é uma doença infecto-contagiosa, crônica, causada pelo bacilo de 
Koch. Cerca de 30% da população mundial está infectada, no Brasil entre 35 e 45 milhões de pessoas são
acometidas pela doença. Os sintomas são: febre, tosse a mais de 3 semanas, expectoração, emagrecimento e
falta de apetite (BRASIL, 2002). A transmissão se dá por vias aéreas, atingindo os pulmões, podendo
avançar para outros órgãos. OBJETIVOS: implementar o processo de cuidar de enfermagem a um paciente
com TB, sistematizando as ações de enfermagem, segundo a North American Nursing Diagnosis
Association (NANDA). METODOLOGIA: estudo de caso realizado durante o estágio da graduação em
enfermagem da UFRN, com a paciente F.S., internada em Caicó/RN, com diagnóstico médico de TB. Na
coleta de dados utilizamos a avaliação clínica e entrevista com a família. RESULTADOS: Os diagnósticos
detectados foram: eliminação traqueobrônquica ineficaz; déficit de conhecimento sobre o tratamento e
prevenção; estado nutricional alterado e febre; risco para alterações neurológicas, desconforto
gastrintestinal e resistência à múltiplas drogas. As prescrições foram: aumento do consumo de líquidos;
promoção de atividades físicas; plano nutricional; monitorar efeitos colaterais medicamentosos; ensinar
sobre o auto-cuidado. CONCLUSÃO: concluímos que a sistematização dos cuidados de enfermagem foi de
suma importância para o bom prognóstico da paciente. 

Palavras chave: Tuberculose, bacilo de Koch,Mycobacterium tuberculosis. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2137 
TÍTULO: BIODIESEL: VANTAGENS E DESAFIOS EM DIREÇÃO À SUSTENTABILIDADE 
ALUNO: BEATRIZ CAVALCANTE DA SILVA (5746118435) 
ORIENTADOR: JULIANA ESPADA LICHISTON (26948390889) 

Resumo:  
 
        As principais fontes energéticas mundiais (petróleo, carvão e gás natural) têm esgotamento previsto, 
evidenciando a necessidade de fontes alternativas. O objetivo do trabalho foi analisar a viabilidade de uma
fonte alternativa, o biodiesel, a partir de revisão de literatura. Verificou-se que o biodiesel é um 
combustível renovável e biodegradável, estudado no Brasil desde os anos 80. Sua produção tem sido
incentivada porque, em 2005, os biocombustíveis derivados de óleos e gorduras foram incluídos em nossa
matriz energética. O biodiesel pode ser produzido a partir de óleos e gorduras residuais, gorduras animais,
óleos de vegetais e microalgas. Ele reduz a poluição ambiental nas cidades, ajuda no controle do efeito
estufa, é o mais viável biocombustível para motores de ignição por compressão, é mais versátil que outros
sistemas de propulsão, gera emprego e renda e aproveita o potencial agrícola de cada região. Mas ainda há
entraves na sua produção: baixo preço do diesel, criação de mercado para subprodutos, adaptações
tecnológicas nos veículos, determinação das culturas agrícolas adequadas, gestão do meio rural para ofertar
terras tanto para produção de combustível como de alimentos, aproveitando terras degradadas. Assim,
conclui-se que o biodiesel tem vantagens ecológicas, econômicas e sociais, mas ainda são necessárias
estratégias que maximizem sua viabilidade econômica e investimentos em pesquisa e tecnologia, para que
sua produção e consumo sejam mais eficientes. 

Palavras chave: biodiesel, sustentabilidade 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2140 
TÍTULO: EVOLUÇÃO DAS PRESSÕES RESPIRATÓRIAS MÁXIMAS NA DISTROFIA DE 
STEINERT 
ALUNO: RUDOLFO HUMMEL GURGEL VIEIRA (1359259406) 
ORIENTADOR: GUILHERME AUGUSTO DE FREITAS FREGONEZI (2357307935) 

Resumo:  
 
        O objetivo deste trabalho foi avaliar a força dos músculos respiratórios,padrão respiratório e estudar a
relação com a idade em pacientes com distrofia de Steinert.Foram avaliados 19 pacientes,sendo incluídos
17(9H e 8M)com média de idade 39±17.3 anos,IMC 23±6 Kg/m2,VEF1 75±21%pred e VEF1/CVF 
84±10.4%.Foram avaliadas as pressões respiratórias máximas,sniff teste,padrão respiratório e 
espirometria.A análise dos dados foi realizada através do coeficiente de correlação de Spearman.O nível de
significância foi de p< 0.05.O tempo de diagnostico médio da doença foi de 112.2±96 meses.Apesar do 
padrão restritivo leve,a força dos músculos respiratórios estava diminuída,médias de PImáx 71±32 cmH2O 
(65±22%pred),PEmáx 66±19cmH2O(59±17%pred) e SNIFF 71±16cmH2O (71±13%pred).Houve 
correlação significativa inversa entre idade e PImáx (r=-0.55, p<0.05) e uma tendência para as relações 
inversas entre idade com PEmáx (r=-0.29) e com SNIFF (r=-0.40).O padrão respiratório apresentou valores 
dentro da normalidade,sendo as médias de Vt=0.7±0.27 l, f=18.4±5.5 rpm e Ttot=4.0±1.5 seg.Os resultados 
sugerem que a diminuição da força muscular respiratória está associada à idade e que estas alterações são
mais proeminentes que as alterações da função pulmonar,ressaltando a importância da avaliação da força
dos músculos respiratórios durante a progressão da doença. 
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CÓDIGO: SB2141 
TÍTULO: CRIANÇAS EM CONDIÇÃO DE ABRIGO: UM NOVO OLHAR SOBRE A INFÂNCIA 
ALUNO: KAMILA SIQUEIRA DE ALMEIDA (8416643407) 
ORIENTADOR: ROSANGELA FRANCISCHINI (1979845840) 
CO-AUTOR: CLARIANA DE MORAIS TINOCO CABRAL (5784723413) 
CO-AUTOR: LIVIA CRUZ VILELA CID (6993322498) 

Resumo:  
 
        Antes do surgimento do ECA (1990), não havia no Brasil nenhum documento oficial que incluísse, em
seu arcabouço conceitual, as fases da infância e adolescência sob a perspectiva de um Sistema de Proteção
dos Direitos dos sujeitos em desenvolvimento. O que havia, até então, era o “Código de Menores”, que teve 
sua primeira versão em 1927 e sua atualização em 1979, restringindo-se às medidas remediativas exclusivas 
para crianças e adolescentes marginalizadas ou órfãs. Atualmente, a infância e a adolescência são
resguardados em seus direitos mais fundamentais por aquele Estatuto, sendo lançado sobre esse grupo em
situação de risco pessoal e/ou social um olhar mais comprometido com a garantia de desenvolvimento
saudável e protegido. A medida de abrigo, de caráter provisório e excepcional, se constitui em um dos
recursos utilizados para resguardar esse direito, caracterizando-se como um espaço de desenvolvimento. 
Busca-se com a presente pesquisa caracterizar, descrever e avaliar como se processa o desenvolvimento
Moral, mais precisamente a generosidade, de crianças cujos cuidados foram transferidos, temporariamente,
para o ambiente de abrigo. Utilizaremos como método: entrevistas com as crianças e com educadores da
instituição, colagens, apresentação de dilemas, observação do cotidiano das mesmas. Busca-se promover 
reflexão sobre esse novo espaço de formação do sujeito fora de seu ambiente familiar de origem e de sua
rede de apoio social, o Abrigo. 

Palavras chave: CRIANÇAS INSTITUCIONALIZADAS; DESENVOLVIMENTO MORAL; DIREITOS 
HUMANOS 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2142 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE SBTI (INIBIDOR DE TRIPSINA DE SOJA) SOBRE A 
ELASTASE DE NEUTRÓFILOS HUMANOS 
ALUNO: JANNISON KARLLY CAVALCANTE RIBEIRO (1012589331) 
ORIENTADOR: MAURICIO PEREIRA DE SALES (29706106391) 

Resumo:  
 
        Um inibidor de ENH foi purificado à partir da fração obtida comercialmente (Sigma) através da
cromatografia de troca iônica HiTrap DEAE FF 1 mL. O inibidor, denominado inibidor de tripsina de soja
(SBTI), possui massa molecular de 20 kDa determinado por SDS-PAGE, o que confirma os dados obtidos 
previamente na literatura. O inibidor inibiu fortemente elastase de neutrófilos humanos, tripsina e
fracamente outras proteinases serínicas como quimotripsina e elastase pancreática e calicreína pancreática.
O IC50 foi de 8 ug de inibidor. O SBTI apresentou a capacidade de inibir a via de liberação de elastase de
neutrófilos em 83.1% e 70% para fMLP e PAF respectivamente. O inibidor também mostrou-se capaz de 
reduzir o edema pulmonar induzido por LPS em camundongos na concentração de 50ug/Kg, tornando-o 
possível candidado para aplicações farmacológicas em diversas patologias pulmonares. 

Palavras chave: SBTI, Elastase neutrofílica, edema pulmonar, PAF, fMLP, inflamação 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2143 
TÍTULO: QUIMIOTERAPIA ANTIMALÁRICA EXPERIMENTAL USANDO MODELO DE 
MALÁRIA MURINA-PLASMODIUM BERGHEI 
ALUNO: LIS TAVARES COELHO LOBO (1019723343) 
ORIENTADOR: VALTER FERREIRA DE ANDRADE NETO (59626305487) 
CO-AUTOR: MAGALY LIMA MOTA (99452553391) 

Resumo:  
 
        Grande parte da população dos países pobres, inclusive do Brasil, usa a medicina popular e utiliza
plantas medicinais como primeiro tratamento. Atenta a este fato, a OMS propõe o uso e incentiva pesquisas
de novas drogas a partir de produtos naturais. Diante disto, norteados por conhecimentos populares,
enfocamos a biodiversidade vegetal da Região Nordeste no que se refere ao seu melhor aproveitamento,
através de uma abordagem etnofarmacológica, sobre o uso e o potencial medicinal das suas plantas. Com
este objetivo foi implantada metodologia para a avaliação de extratos brutos, frações e moléculas
purificadas de plantas medicinais selecionadas contra a malária experimental. A avaliação farmacológica
dos compostos vegetais foi realizada in vivo, utilizando o modelo experimental murino-Plasmodium 
berguei. Esta avaliação consiste na determinação da parasitemia em esfregaços sangüíneos de camundongos
inoculados com 1x105 hemácias parasitadas por P. berghei e tratados com extratos testes, com drogas de
referência (cloroquina), bem como dos placebos não tratados. O cálculo do percentual de redução de
parasitemia pelas drogas testes foi feito em relação aos controles não tratados avaliados no 5º e 7º dias após 
infecção. A mortalidade dos animais foi também acompanhada diariamente em todos os experimentos, até o
óbito dos animais do grupo controle (placebo). Os resultados obtidos se mostraram reprodutíveis e o
sistema permite a triagem de compostos com atividade antimalárica. 

Palavras chave: Malária, Atividade Antimalárica, Nordeste, Plantas Medicinais 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2147 
TÍTULO: QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM ÚLCERA VENOSA: REVISÃO DE 
LITERATURA 
ALUNO: ANDREA DA SILVA CAVALCANTI (1172006466) 
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415) 
CO-AUTOR: DANIELLE DUMARESQ FERREIRA (1213843499) 
CO-AUTOR: TALIANA SANTOS DE MELO (5787654463) 

Resumo:  
 
        As úlceras venosas de membros inferiores são resultado do inadequado retorno venoso dos pés ou
pernas, de alta prevalência, constituindo-se um problema mundialmente grave, sendo responsáveis por
morbi-mortalidade significativas, além de provocarem considerável impacto econômico, desgastes sociais e 
psicológicos, afetando a qualidade de vida de portadores e familiares. Realizou-se uma revisão de literatura 
sobre a qualidade de vida dos pacientes portadores de úlceras venosas em bases de dados científicas da
Biblioteca Virtual em Saúde e o SIBi/USP. Evidenciou-se que a situação sócio-econômica, cultural, 
fisiológica e os hábitos diários, podem ocasionar o agravamento das lesões nas pernas, alterando a
qualidade de vida dos portadores dessas. É necessário que a assistência prestada aos pacientes com úlceras
venosas, inclua uma equipe multidisciplinar, onde aspectos sociais, de saúde e psicológicos dos indivíduos
sejam levados em consideração, para que seja realizada uma investigação mais precisa das verdadeiras
necessidades dos portadores de lesões, visando uma melhor qualidade de vida. Os avanços no
conhecimento sobre o tratamento de feridas têm permitido a integralidade do cuidado, buscando autonomia
do portador de úlcera venosa e enfatizando a qualidade da assistência para uma melhor evolução das lesões,
buscando a cura e restabelecimento desses indivíduos a suas atividades habituais. 

Palavras chave: Qualidade de Vida; Úlceras Venosas 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2150 
TÍTULO: CULTIVO IN VITRO DA VARIEDADE GOLD SUBMETIDA A DIFERENTES NIVEIS DE 
NACL 
ALUNO: YURI LIMA MELO (6516383480) 
ORIENTADOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (39198200453) 
CO-AUTOR: LUCILA KARLA FELIX LIMA DE BRITO (87802643449) 
CO-AUTOR: WANESSA KALINE DE ARAÚJO MOURA CORREIA (898021448) 
CO-AUTOR: ANA CRISTINA PORTUGAL PINTO DE CARVALHO (87532891704) 

Resumo:  
 
        O estado do Rio Grande do Norte apesar de se destacar na abacaxicultura, sofre com a salinização de
áreas agricultáveis, embora muitas espécies possam ser cultivadas em tais áreas, como é o caso do
abacaxizeiro. Neste sentido, com objetivo de avaliar o desempenho in vitro da variedade de abacaxizeiro
Gold em presença de NaCl, brotos de abacaxizeiro obtidos a partir de culturas estabelecidas in vitro,
medindo entre 6 e 7 centímetros de altura, foram inoculados em meio MS básico, na ausência e em
presença de diferentes concentrações de NaCl (50; 100 e 150mM). Aos 30 e 60 dias foram analisados
indicadores de crescimento representados pela altura média dos brotos, número de folhas vivas e mortas e a
taxa de brotação. Os resultados obtidos evidenciam que o NaCl provoca uma redução no crescimento e
desenvolvimento dos brotos quando submetidos às diferentes concentrações. Em altas concentrações, o sal
acelerou o processo de envelhecimento e necrose das folhas, indicada pela media de folhas mortas. É
possível que tais efeitos sejam causados pelo acúmulo do íon Na+ intracelular, afetando a produção total de
folhas. Os brotos não multiplicaram em nenhum dos tratamentos. Dessa forma, conclui-se que 
concentrações de NaCl (100 e 150mM) provocam alterações fisiológicas nos brotos de abacaxizeiro da
variedade Gold cultivados in vitro, resultando na diminuição do número de folhas seja por morte ou por
inibição de formação de novas folhas e também na redução da taxa de crescimento dos brotos. 

Palavras chave: Abacaxizeiro Gold, Salinidade, Cultivo in vitro. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2151 
TÍTULO: ESTUDO DOS EFEITOS ADVERSOS EM PACIENTES SUBMETIDOS À RADIOTERAPIA 
NA UNIDADE DO CENTRO AVANÇADO DE ONCOLOGIA E ATENDIDOS NO SERVIÇO DE 
URGÊNCIA DO HOSPITAL DR. LUÍS ANTÔNIO - ANO 2007 
ALUNO: CATARINA GONCALVES DA SILVA CARVALHO (6895136401) 
ORIENTADOR: ISABEL CRISTINA PINHEIRO DE ALMEIDA (77845528404) 
CO-AUTOR: HOSANA APARECIDA DA COSTA SILVEIRA (4646587483) 
CO-AUTOR: MICHELLE RAFAELLE ANDRADE GURGEL (1383343403) 
CO-AUTOR: LIDIANE DE ARAUJO TORRES (1216645469) 

Resumo:  
 
        Introdução:Radioterapia é um método de tratamento capaz de destruir células tumorais empregando
feixe radiaoativo ionizante.Por ser difícil limitar os efeitos do tratamento,cursa freqüentemente com reações
adversas.Objetivos:Traçar o perfil epidemiológico dos pacientes atendidos na Unidade do Centro Avançado
de Oncologia(CECAN) que deram entrada no serviço de urgência do hospital Dr.Luis Antônio em
2007.Métodos:O estudo é descritivo,transversal e quantitativo.A pesquisa ocorreu na Unidade do Centro
Avançado de Oncologia(CECAN),no período de janeiro a dezembro de 2007.Analisaram-se 186 
prontuários de pacientes.As variáveis avaliadas foram:tumor primário,efeitos adversos,quantidade e fração
diária de radiação.Resultados:Os principais tipos de tumores encontrados foram:27,41% mama,22% colo de
útero, 9,68% reto, 7,52% próstata e 5,37% esôfago.As queixas referidas foram:34,35%
gastrointestinais,24,81% dor, 9,16% dermatológicas, 8,01% neurológica e 23,67% outros.Dos pacientes
atendidos no CSO, 30,64% usaram menos de 400cGy de radiação, 14,3% usaram entre 400 e 1000cGy,
8,27% com mais de 1000cGy e em 46,76% não foi quantificado.Mais de 50% dos pacientes fazem uso de
uma fração diária de radiação de 180cGy.Conclusão:Dos efeitos colaterais os gastrointestinais foram os
mais importantes,o tipo de tumor mais encontrado é o de mama,a maioria dos pacientes receberam menos
de 400cGy de radiação no momento da queixa e a maioria fazia uso de um fração diária de 180cGy de
radiação. 

Palavras chave: efeitos adversos; radioterapia; oncologia 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2156 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO BROMATOLÓGICA DA BIOMASSA E DO FENO DA 
GLIRICÍDIA 
ALUNO: TIAGO DA COSTA DANTAS (1227369409) 
ORIENTADOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (10633049468) 
CO-AUTOR: IASSON LIMA DE ALMEIDA JUNIOR (5060086496) 
CO-AUTOR: RIVALDO BRUNO MEDEIROS DE LUCENA (2793142484) 

Resumo:  
 
        O trabalho teve como objetivo avaliar a composição bromatológica do feno e da biomassa da
Gliricídia. As variáveis estudadas foram: matéria seca (MS), matéria mineral (MM), extrato etéreo (EE),
proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN). Os valores referentes a carboidratos totais (CHOT)
foram obtidos por intermédio da equação: 100 – (%PB + %EE + %MM). Os carboidratos não- fibrosos 
(CNF) pela diferença entre CHOT e % FDN. O delineamento foi inteiramente casualizado com quatro
tratamentos e dose repetições. Observou-se diferença significativa (P<0,05) para os teores de MS, MM,
FDN, PB, EE e CNF na biomassa da gliricidia. Para os fenos, não foi observado diferença significativa
(P>0,05) entre os tratamentos para os teores de MS, MM e CNF. O conteúdo da PB houve diferenças
significativas (P<0,05) tanto para os tratamentos (folhas e folhas mais ramos) com médias de 23,05 e 21,91
em relação à biomassa e 21,70 e 20,51% para os fenos respectivamente. As concentrações de FDN
observadas na biomassa das folhas foram 11,40% menor a concentração de FDN dos fenos. O teor dos
CHO da biomassa não houve diferença significativa (P<0,05), em relação aos fenos, apresentaram
diferenças significativas (P>0,05). A composição bromatológica da biomassa e dos fenos da gliricídia foi
satisfatória. A melhor forma de fornecimento da gliricídia é na forma de fenos. 

Palavras chave: Leguminosa arbórea, semi-árido, forragem. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2166 
TÍTULO: METODOLOGIA PARA SUPERAÇÃO DE DORMÊNCIA DE SEMENTES DE BRAÚNA 
(SCHINOPSIS BRASILIENSIS) 
ALUNO: DAISY BATISTA DE SOUZA (1145330401) 
ORIENTADOR: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA (46609954453) 
CO-AUTOR: SIMONE CASSIANO DE LIMA (1255195401) 
CO-AUTOR: YONARA LUSTOSA DA SILVA (6070500474) 
CO-AUTOR: LIVIA MAYARA ASSUNCAO PEREIRA MAURICIO (4905425492) 

Resumo:  
 
        A braúna (Schinopsis brasiliensis) é uma espécie da Flora Brasileira ameaçada de extinção. Sua
propagação é limitada pela dormência das sementes, retardando a germinação. Dessa forma, metodologias
para a superação da dormência são importantes, principalmente para o monitoramento da viabilidade dessas
sementes. Nos últimos anos houve um aumento no estudo do comportamento germinativo e da análise de
sementes de plantas nativas, contudo, ainda há poucas informações sobre tais espécies. Este trabalho tem
como objetivo estabelecer um método para superar a dormência de sementes de braúna. Foram testados três
métodos: escarificação mecânica (T1), choque-térmico (T2) e escarificação mecânica com imersão em água
destilada (T3), e a testemunha (T0). Avaliaram-se o percentual, a velocidade e o tempo médio de
germinação. Foram utilizadas 100 sementes por tratamento, distribuídas em quatro repetições de 25,
semeadas em bandejas de isopor, contendo substrato areia lavada e esterilizada em autoclave a 120ºC por 
20 minutos, fazendo-se irrigações diárias. Utilizou-se o delineamento casualizado, com as médias 
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Em T1 verificou-se o maior percentual de 
germinação (22%); os tratamentos T0 e T2 não diferiram estatisticamente entre si; e em T3 germinaram 4%
das sementes. Comparando-se a percentagem coma as médias de velocidade e tempo de germinação,
concluiu-se que o método indicado para a superação da dormência de sementes da braúna foi o T1. 

Palavras chave: Braúna, Quebra de dormência, Germinação 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2171 
TÍTULO: LEVANTAMENTO POPULACIONAL DE MOSCAS-DAS-FRUTAS 
(DÍPTERA:TEPHRITIDAE) NO PROJETO IRRIGADO DO BAIXO-ASSÚ. 
ALUNO: ANDRE LUIZ GUEDES DE SOUSA (4719420494) 
ORIENTADOR: FRANCISCO PEPINO DE MACEDO (6746756491) 
CO-AUTOR: SEBASTIAO CARLOS ALBERTO MAIA (13073796487) 
CO-AUTOR: GLEIDER MARIA DE MENEZES COSTA (10624317404) 
CO-AUTOR: MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MEDEIROS (14059517453) 

Resumo:  
 
        As moscas-das-frutas fazem parte de um grupo de pragas que provocam grandes prejuízos para as 
culturas de frutas tropicais, não só pelo dano direto que causam à produção, mas pelas barreiras
quarentenárias que os países importadores impõem. O pólo frutícola, localizado na região oeste do Estado
do Rio Grande do Norte, principalmente, a área de Mossoró-Assú-Baraúna, reconhecida como área livre de 
moscas-das-frutas para Anastrepha grandis, requer cuidados fitossanitários para proteção das diversas
culturas cultivadas como melão, manga, mamão, acerola, goiaba e banana. O presente trabalho visa
determinar a flutuação populacional de moscas-das-frutas na área do Baixo Assú. Foram utilizadas 30 
armadilhas do tipo McPhail no período de janeiro/08 a julho/08. O atrativo utilizado nas armadilhas
McPhail era a base do hidrolisado de proteína de milho diluído a 5% em água. Semanalmente as armadilhas
foram inspecionadas, os insetos capturados, foram acondicionados em frascos contendo álcool 70%, para
posterior sexagem e identificação dos gêneros e espécies de moscas-das-frutas. A flutuação populacional 
foi determinada através do índice MAD (mosca/armadilha/dia). Dos 781 adultos capturados, 06 foram
fêmeas do gênero Ceratitis, e 660 foram fêmeas do gênero Anastrepha. O índice MAD
(Mosca/Armadilha/Dia) para Ceratitis foi de 0,0009, enquanto para Anastrepha apresentou um mad 0,1. A
área em estudo se caracteriza como sendo de baixa prevalência para o gênero Ceratitis e Anastrepha. 

Palavras chave: Armadilhas MacPhail; Monitoramento; Índice MAD; Ceratitis; Anastrepha 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2180 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FERMENTATIVAS E COMPOSIÇÃO 
BROMATOLÓGICA DAS SILAGENS DE SORGO ADICIONANDO DIFERENTES NÍVEIS DE 
GIRASSOL 
ALUNO: OLIVIA PINHEIRO DA CAMARA MARTINS DE CASTRO (1169419445) 
ORIENTADOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (10633049468) 
CO-AUTOR: KAIO CESAR DANTAS DE MEDEIROS (5659147402) 
CO-AUTOR: RIVALDO BRUNO MEDEIROS DE LUCENA (2793142484) 
CO-AUTOR: ALINE BEZERRA DE MELO (4904047400) 

Resumo:  
 
        O trabalho teve como objetivo avaliar os parâmetros fermentativos e bromatológicos das silagens de
sorgo adicionando diferentes níveis do girassol. As proporções de girassol nas silagens do sorgo foram: 0%,
25%, 50%, 75% e 100%. As variáveis estudadas foram: matéria seca, potencial hidrogeniônico, nitrogênio
amoniacal, matéria orgânica, proteína bruta, fibra em detergente neutro, fibra em detergente ácido, extrato
etéreo, carboidratos totais, carboidratos não fibrosos, hemicelulose, celulose, lignina, nitrogênio insolúvel
em detergente neutro e nitrogênio insolúvel em detergente ácido. O delineamento foi inteiramente
casualizados com cinco tratamentos e cinco repetições. A adição de girassol promoveu efeito quadrático
(P<0,01) para o teor de MS, obtendo valor máximo de 28,55% com adição de 60% de girassol. Para os
valores de pH, N-NH3, PB, EE e LIG verificaram-se efeito linear crescente (P<0,01). A inclusão de 
girassol promoveu redução para MO, FDN, CHO, CNF, HEM e NIDN. Enquanto para FDA, CEL e NIDA
não foi verificado diferença significativa (P>0,05). A adição de girassol proporcionou valores de pH mais
elevados para o tratamento 100% de sorgo, porém O N-NH3 variou de 1,90 (0% de girassol) a 3,80 (100% 
de girassol) indicativos de silagens bem conservadas. O girassol aumentou o conteúdo de PB e reduziu os
teores de FDN. A porcentagem de EE aumentou com a adição do girassol (P<0,01), estimando-se um 
acréscimo de 0,18 pontos percentuais para cada 1% de adição do mesmo. 

Palavras chave: forragem, Helianthus, semi-árido, Sorghum 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2181 
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE PARASITAS INTESTINAIS EM GESTANTES ATENDIDAS NA 
MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO 
ALUNO: LEILIANNE MEDEIROS GOMES (6109907480) 
ORIENTADOR: VALERIA SORAYA DE FARIAS SALES (25069144472) 
CO-AUTOR: MILENA THAISA FIGUEIREDO DE ARAUJO (1305768400) 
CO-AUTOR: ANA CRISTINA PINHEIRO FERNANDES DE ARAUJO (70410798487) 
CO-AUTOR: ANA CLAUDIA GALVAO FREIRE (79221521400) 

Resumo:  
 
        As infecções mais freqüentemente encontradas em seres humanos são ocasionadas por parasitos
intestinais, os quais podem causar danos aos hospedeiros, que incluem, entre outros agravos, a obstrução
intestinal, desnutrição, anemia por deficiência de ferro, quadros de diarréia e de má absorção. No Brasil, as
enteroparasitoses estão entre os principais problemas de saúde pública. A ausência ou insuficientes
condições de saneamento básico e inadequadas práticas de higiene pessoal e doméstica são os principais
mecanismos de transmissão dos parasitas intestinais. Este trabalho teve como objetivo avaliar a freqüência
de parasitas intestinais em gestantes adolescentes atendidas na Maternidade Escola Januário Cicco. O
método utilizado na análise coprológica foi o preconizado por Blagg e cols.. e os fatores ambientais foram
avaliados através de um questionário. Nas 22 gestantes entrevistadas observou-se Ascaris lumbricoides 
(9,1%), Trichuris trichiura (4,5%) e Ancylostoma duodenale (4,5%) na pesquisa de helmintos. A espécie de
protozoário mais freqüente foi a Endolimax nana (68.2%), seguido de Entamoeba histolytica/díspar
(59,1%), E. coli (31,8%), Giardia lamblia (18,2%), Blastocytis hominis (9,1%), Isospora belli (4,5%) e
Iodamoeba buttschlii (4,5%). Observa-se, portanto, uma elevada freqüência de infecção por enteroparasitas
na população estudada estando a mesma associada ao baixo nível sócio-econômico e educacional da 
população e às baixas condições de higiene do domicílio. 

Palavras chave: parasitos intestinais, enteroparasitas 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2182 
TÍTULO: VIVÊNCIA EM SAÚDE MENTAL: EM BUSCA DE NOVOS PARADIGMAS 
ALUNO: RAFAEL GOIS CAMPOS (6369725420) 
ORIENTADOR: MAURICIO ROBERTO CAMPELO DE MACEDO (43006698720) 
CO-AUTOR: GABRIELA CARMINHOLA GOMES VARELA (6319644443) 
CO-AUTOR: MIRNA CAVALCANTE GURJAO (1397446498) 
CO-AUTOR: FABIO AIRES ARAUJO (6462495413) 

Resumo:  
 
        INTRODUÇÃO: A Vivência em Saúde Mental reflete sobre os paradigmas que orientam o ensino e a
prática em saúde mental que não estão afinados com a Reforma Psiquiátrica, mantendo o ensino da
psiquiatria sob uma visão biologicista e hospitalocêntrica de tratamento. OBJETIVOS: Levar o estudante a
conhecer uma realidade diferente do manicômio, tido como única opção de tratamento aos transtornos
psiquiátricos; apresentar e discutir as políticas nacionais de saúde mental; refletir sobre como a sociedade
vê a doença mental e o seu tratamento histórico, e que a reforma visa socialização e autonomia do usuário;
mostrar aos alunos o trabalho de uma equipe multidisciplinar. MATERIAIS E MÉTODOS: Houve visitas
aos novos serviços de assistência não-manicomiais: Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) II, CAPS AD,
Hospital-Dia, Residência Terapêutica. Refletiu-se sobre essas experiências, aprofundando a teoria com
utilização de material audiovisual, literatura, filmes, músicas, oficinas, estimulando a participação dos
viventes, a interdisciplinaridade e a busca ativa de conhecimentos. RESULTADOS E CONCLUSÕES: A
vivência estimulou a reflexão entre os estudantes sobre o foco dado à saúde mental no ensino médico e da
importância de ações multiprofissionais na assistência à saúde. Já houve quatro edições do projeto entre
dezembro de 2006 e julho de 2008, organizadas pelos participantes das vivências anteriores em parceria
com o Departamento de Saúde Coletiva da UFRN. 

Palavras chave: Reforma Psiquiátrica; Saúde Mental; Multidisciplinaridade; Medicina 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2183 
TÍTULO: ORÓ (MACROPTILIUM PANDURATUM) – LEGUMINOSA PROMISSORA PARA 
REGIÕES TABULEIRO COSTEIRO 
ALUNO: KAIO CESAR DANTAS DE MEDEIROS (5659147402) 
ORIENTADOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (10633049468) 
CO-AUTOR: ALAN DE ARAUJO SALES FARIAS (737859466) 
CO-AUTOR: WINNIE KARINE PONTES HENRIQUE (5940156428) 
CO-AUTOR: ELAINY CRISTINA LOPES (6867548407) 

Resumo:  
 
        O objetivo deste trabalho é avaliar a composição química do oró (Macroptilium pandurato (Benth.)
Marechal & Baudet) existentes no campus central da UFRN, no período de 11/07 a 14/08/2008, períodos de
chuvas intensas em Natal. .Neste experimento foram escolhidos locais mediante densidade da planta em
relação à área total. Foi coletada a parte aérea do oró utilizando um aro cuja dimensão foi de 0,50 x 0,50 m
lançados aleatoriamente. O delineamento experimental foi inteiramente casualizados, o ensaio foi
constituído em três áreas do campus com cinco repetições cada. As análises bromatológicas foram: matéria
seca (MS), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA),
material mineral (MM) realizadas no Laboratório de Nutrição Animal da UFRN. A produção de MS não
houve diferença significativa (P<0,05) com média de 24,29%, dados este superior ao encontrado nas
bibliografias consultadas. Em relação a PB, foi observado que os teores apresentaram diferença
significativa (P<0,05) em relação às áreas estudas. Esta diferença provavelmente ocorreu devido a área 1
possuir uma menor sturação de bases. Concluímos que a espécie estudada apresenta uma composição
bromatológica semelhantes às leguminosas herbáceas de valor comercial. MS PB FDN FDA MM HEM
Área 1 24,47 a 17,11 b 48,28 ab 32,34 a 5,18 b 15,94 a Área 2 20,34 a 19,26 a 49,27 a 34,54 a 5,06 b 14,73
a Área 3 21,07 a 20,13 a 45,45 b 30,60 a 8,63 a 14,85 a Média 24,29 18,83 47,67 32,49 6,29 15,17 

Palavras chave: composição bromatológica, dunas, forrageira, herbáceas 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2184 
TÍTULO: REGISTRO DE ANOPLODACTYLUS SP. (PYCNOGONIDA, PHOXICHILIDIIDAE) NO 
ESTUÁRIO POTENGÍ, NATAL (RN) E SUA RELEVÂNCIA PARA ESTUDOS DE RISCO 
AMBIENTAL. 
ALUNO: NEWTON DE SOUZA PEREIRA FILHO (5949030419) 
ORIENTADOR: ROSANGELA GONDIM D OLIVEIRA ARAUJO (10629343420) 
CO-AUTOR: ROBERTO LIMA SANTOS (43833829400) 
CO-AUTOR: ELINEI ARAUJO DE ALMEIDA (29518300410) 

Resumo:  
 
        O táxon Pycnogonida representa um grupo monofilético com 1300 espécies de mares tropicais e
polares, desde o intertidal até regiões abissais. Este táxon é de grande relevância para a compreensão da
filogenia de Arthropoda , especificamente dos queliceriformes. A pantopodofauna do litoral brasileiro é
virtualmente desconhecida; os esporádicos inventários deste táxon foram realizados no litoral sul e sudeste
do Brasil. No decorrer de inventário da fauna intertidal no estuário do Rio Potengi (Natal, RN), foram
coletados exemplares adultos fêmeas de Anoplodactylus sp., sob rochas nos diques situados na embocadura
do estuário Potengí. O exemplares encontram-se depositadas na coleção de invertebrados do 
DBEZ/CB/UFRN em solução de etanol a 70%. Este é o primeiro registro do gênero para o RN. O gênero
Anoplodactylus é bastante diversificado e apresenta distribuição circuntropical. Tal distribuição pode ser
devida ao transporte por água de lastro de navios. Investigações realizadas em áreas próximas, ao longo do
recife de Natal, não revelaram novos registros de exemplares semelhantes aos coletados, sugerindo que
pode se tratar de uma espécie introduzida por água de lastro de embarcações de longo trajeto e cuja
dispersão no novo ecossistema encontra-se restrita à proximidade da zona portuária. Caso tal hipótese 
venha a ser corroborada, considerando-se o risco ambiental, far-se-á necessário maiores investigações sobre 
as comunidades de intertidais expostas à espécies exógenas 

Palavras chave: Espécie exótica, Intertidal, Água de Lastro 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2186 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE SORGO GRANÍFERO E FORRAGEIRO (SORGHUM BICOLOR, 
MOENCH.) SOBRE A PRODUÇÃO DE DIVERSAS CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS, 
FENOTÍPICAS E GENOTÍPICAS 
ALUNO: RIVALDO BRUNO MEDEIROS DE LUCENA (2793142484) 
ORIENTADOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (10633049468) 
CO-AUTOR: IASSON LIMA DE ALMEIDA JUNIOR (5060086496) 
CO-AUTOR: ALINE BEZERRA DE MELO (4904047400) 
CO-AUTOR: JOYCE MARIA BATISTA UCHOA (5213602428) 

Resumo:  
 
        O conhecimento das associações, sobretudo em nível genético, entre as características produtivas do
sorgo tem a finalidade de auxiliar nos programas de melhoramento genético desta cultura, considerando-se 
a possibilidade de praticar seleção indireta. Com este objetivo, foram estimadas correlações fenotípicas e
genotípicas entre as características: produção de matéria verde, produção de matéria seca, altura de planta,
floração inicial e percentual de sobrevivência para sorgo forrageiro cultivado no litoral potiguar. O
delineamento experimental foi o de blocos ao acaso com 29 tratamentos três repetições. As correlações
fenotípica e genotípica da matéria verde com a matéria seca (0,38 e 0,76 respectivamente) e da matéria seca
com a altura da planta (0,87 e 0,72) foram de alta magnitude. Entre matéria verde e altura da planta (0,61 e
0,52) e matéria verde com sobrevivência (0,71 e 0,61) essas correlações foram medianas, naquela ordem. A
floração inicial foi a característica menos correlacionada com as demais. Concluiu-se que a altura da planta, 
por ser medida antes do corte e ter apresentado herdabilidade muito alta, além de correlação genotípica
moderada com a matéria verde e alta com a matéria seca, ambas medidas após o corte, pode ser utilizada
para obtenção de ganho genético nestas características por seleção indireta 

Palavras chave: Alimentação animal, matéria verde, melhoramento genético vegetal 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2187 
TÍTULO: ALTERAÇÃO DA FLORA VAGINAL EM MULHERES ATENDIDAS EM UNIDADE 
PRIMÁRIA DE SAÚDE 
ALUNO: INGRID RIBEIRO TAVARES (6500132475) 
ORIENTADOR: ANA KATHERINE DA SILVEIRA GONCALVES (42252725400) 
CO-AUTOR: DAVI NOBRE DANTAS (5098972400) 
CO-AUTOR: REBECA ASSUNCAO MATTJIE (965193128) 
CO-AUTOR: KARINA LOPES MORAIS (4852666440) 

Resumo:  
 
        A alteração da microbiota vaginal se associa a maior vulnerabilidade biológica as DST`s. O trabalho
visa identificar a prevalência da alteração da microbiota vaginal em mulheres atendidas em unidade básica
de saúde, através de estudo transversal em 60 mulheres atendidas no Centro de Saúde Reprodutiva Leide
Moraes, com vida sexual ativa, entre 18 e 65 anos. As mulheres foram submetidas a exame ginecológico
completo e realização de citologia corada pelo Gram para avaliação da microbiota vaginal. O resultado do
Gram foi classificado em flora do tipo 1 (normal), 2 (intermediária) ou 3 (alterada). Os resultados obtidos
foram: as mulheres tinham idade média de 36 anos (dp= 6,72), quanto à escolaridade 33,3% das mulheres
tinham 12 ou mais anos de estudo.A sexarca ocorreu aos 17,6 anos (dp= 3,2),e 90% das mulheres
informaram ter somente parceiros fixos. Foi relatada realização de sexo oral em 38,3% e sexo anal em 25%
dos relacionamentos. Uso de preservativo regular foi observado em 35% das mulheres. A queixa de
corrimento vaginal esteve presente no momento da consulta em 51,7 % das mulheres. Quanto ao estudo da
microbiota vaginal pelo Gram, foi diagnosticado flora tipo 1 em 38% , tipo 2 em 14,4% e tipo 3 em 47,6%
das mulheres.Como a alteração da microbiota vaginal é uma ocorrência muito freqüente e está associada à
facilitação da aquisição de DST`s, o investimento no diagnóstico correto e tratamento adequado podem ser
de grande valia na redução da vulnerabilidade biológica ao HIV. 

Palavras chave: Alteração da flora vaginal 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2189 
TÍTULO: APARELHO PORTÁTIL PARA CRICOSTIREOIDOSTOMIA PERCUTÂNEA: NOVO KIT 
PRÁTICO E EFICAZ. 
ALUNO: FABIO AIRES ARAUJO (6462495413) 
ORIENTADOR: JOSE GERCINO CABRAL FILHO (9620877420) 
CO-AUTOR: HUGO GONCALO GUEDES (7391024430) 
CO-AUTOR: ALEXANDRE BARBOSA CAMARA DE SOUZA (6983212436) 
CO-AUTOR: VICTOR CARBONE BERNARDES DE OLIVEIRA (6328966474) 

Resumo:  
 
        INTRODUÇÃO: Quando enfrentamos uma situação de emergência que compromete o trato
respiratório, o tempo, juntamente com a permeabilidade e a manutenção do mesmo, torna-se um elemento 
fundamental. A cricostomia consiste no acesso cirúrgico rápido de emergência das vias aéreas, através da
membrana cricotireoídea. Quando esse acesso é feito por meio de uma punção, a cricostomia é dita
Percutânea. OBJETIVOS: É objetivo deste trabalho avaliar um equipamento portátil, desenvolvido
juntamente aos autores do mesmo, para a realização rápida e prática de uma cricostomia percutânea.
METODOLOGIA: Para tal, foi realizado testes em cadáveres de uma cricostomia percutânea, com a
utilização do aparelho desenvolvido. Avaliação dos danos foi feita por dissecação dos cadáveres. Somando-
se a isso, foi realizada uma pesquisa na base de dados PUBMED utilizando as palavras-chaves 
“CRICOSTOMY” e “CRICOID”. Foram considerados aqueles artigos cujo acesso ao periódico era livre
aos textos completos de 1997 a 2008. Utilizou-se como critério de exclusão os estudos realizados
exclusivamente em animais. Foram coletadas as seguintes variáveis: autor(es), ano, objetivo, metodologia e
conclusões. Foram relatados 10 artigos. CONCLUSÃO: A pesquisa realizada e as aplicações práticas do
equipamento desenvolvido mostraram que o mesmo é eficiente na restituição das funções respiratórias nas
condições de emergência, além de ser de fácil porte e manejo até por não-especialistas. 

Palavras chave: Cricostomy, Cricod. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2190 
TÍTULO: DISPOSITIVO PARA O ENSINO DA NEUROANATOMIA HUMANA 
ALUNO: FLAVIA RAYANE SOUZA CANDIDO (5800601445) 
ORIENTADOR: GEORGE DANTAS DE AZEVEDO (67381286491) 
CO-AUTOR: MARINA FERREIRA ARRUDA CAMARA (7386689403) 
CO-AUTOR: MATHEUS SANTANA FERNANDES FREIRE (4999804417) 
CO-AUTOR: GABRIELA CARMINHOLA GOMES VARELA (6319644443) 

Resumo:  
 
        A Neuroanatomia humana, ramo da Anatomia que estuda o Sistema Nervoso humano, vem sendo
ministrada na UFRN para alunos dos cursos de graduação em Medicina, Odontologia, Enfermagem,
Psicologia, Biologia, Farmácia, Nutrição, Educação Física e Biomedicina, através de aulas expositivas
associadas a aulas práticas mediante a manipulação de peças anatômicas que nem sempre podem ficar à
disposição dos estudantes para estudo ou revisão. O ensino da Neuroanatomia sofre carências com relação
ao número de peças anatômicas em quantidade satisfatória e em bom estado de conservação, falta de
laboratórios interativos e falta de dispositivos que auxiliem as atividades discentes intra e extraclasse. Este
quadro é comum em muitas instituições de ensino superior. Com intuito de minimizar tais problemas e
relatar a experiência multidisciplinar, este trabalho desenvolvido na Disciplina de Anatomia Topográfica e
Descritiva (3° período do curso de Medicina) descreve um dispositivo que inter-relaciona conhecimentos 
nas áreas de Eletricidade e Neuroanatomia, suas implicações, aspectos positivos e negativos para o ensino,
além da inovação no processo educativo. A ferramenta proposta por acadêmicos de Medicina da UFRN
potencializa assim o atual sistema de ensino de alunos de graduação dessa universidade. 

Palavras chave: Neuroanatomia humana, ensino-aprendizagem, multidisciplinaridade. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2194 
TÍTULO: CO-INFECÇÃO PELO HPV E CHLAMYDIA TRACHOMATIS, SUA RELAÇÃO COM 
ALTERAÇÕES DA CÉRVICE UTERINA E FATORES DE RISCO ASSOCIADOS 
ALUNO: ADRIANE TRINDADE MEDEIROS LIMA (3642172431) 
ORIENTADOR: JOSE VERISSIMO FERNANDES (9457135415) 
CO-AUTOR: ALLINE PIERRE DOS SANTOS MEDEIROS (1434820416) 
CO-AUTOR: BRUNO TARDELLI DINIZ NUNES (6081514404) 

Resumo:  
 
        A infecção genital pelo vírus HPV se constitui no principal fator de risco para lesões da cérvice
uterina.O curso natural da infecção por esse patógeno é influenciado por fatores intrínsecos do vírus e do
hospedeiro, fatores ambientais, além da co-infecção com outros agentes sexualmente transmissíveis. O 
nosso objetivo foi analisar a prevalência da co-infecção pelo HPV e Chlamydia trachomatis, sua relação
com a ocorrência de lesões cervicais e fatores de risco associados.Foram analisadas 451 mulheres
sexualmente ativas, com idade entre 14 e 76 anos, onde coletamos dois espécimes cervicais, um para exame
citológico e outro para análise molecular. O exame citológico foi realizado pelo método de
PAPANICOLAU A análise molecular foi feita por PCR e seus produtos foram submetidos a eletroforese
em gel de poliacrilamida. A análise citológica mostrou que 92,5% das mulheres tinham citologia normal,
2,9% tinha ASC-US e 4,6% LSIL. A prevalência da infecção foi maior nas mulheres com até 30 anos,
solteiras; e sua co-infecção com C. trachomatis foi de apenas 2,0%, com maior incidência nas mulheres 
com LSIL. Início precoce das atividades sexual, reprodutiva e tabagismo aumentaram o risco tanto para
ASC-US, quanto para LSIL. A prevalência da co-infecção por HPV e C. trachomatis foi maior nas 
mulheres que tiveram o primeiro intercurso sexual com menos de 17 anos, que tiveram mais de um parceiro
sexual, até três gestações, não fumantes e que usaram contraceptivos orais. 

Palavras chave: Chlamydia trachomatis, LSIL, HPV 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2202 
TÍTULO: ESTUDO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DE BIOMARCADORES NA SALIVA 
COMO PARÂMETRO DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS. 
ALUNO: VICTOR CARBONE BERNARDES DE OLIVEIRA (6328966474) 
ORIENTADOR: RAIMUNDO FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR (1847881459) 
CO-AUTOR: HUGO GONCALO GUEDES (7391024430) 
CO-AUTOR: ALEXANDRE BARBOSA CAMARA DE SOUZA (6983212436) 
CO-AUTOR: FABIO AIRES ARAUJO (6462495413) 

Resumo:  
 
        INTRODUÇÃO: Os estudos sobre a presença de biomarcadores na saliva vêm recebendo notável
interesse, por serem de fácil coleta e não oferecerem riscos nem estresses ao paciente. Pesquisas já
comprovaram a detetecção pela análise deste líquido corporal de HIV e hepatite A, B e C. A análise salivar
a procura de antígenos característicos do câncer de próstata e do adenocarcinoma colorretal,
respectivamente PSA e CEA, possivelmente poderia ser usada para diagnóstico das mesmas.OBJETIVOS:
É objetivo desse trabalho realizar uma revisão sistemática sobre a utilização da saliva para detectar
antígenos tumorais como o PSA e CEA, relatando os métodos imunológicos mais
utilizados.METODOLOGIA: Foi realizada uma busca na base de dados PUBMED utilizando as palavras-
chaves “saliva”, “PSA”, “CEA”, foram considerados aqueles cujo acesso ao periódico era livre aos textos
completos de 1995 a 2007. Utilizou-se como critério de exclusão, estudos realizados exclusivamente em
animais. Foram relataram-se 10 artigos com a coletada das seguintes variáveis: autor(es), ano, objetivo,
metodologia e conclusões.CONCLUSÃO: A revisão sistemática permitiu verificar que a saliva é um
líquido corporal que possui muitas substâncias similares as encontradas no sangue, no entanto em menores
quantidades. Com o uso de técnicas imunológicas específicas pode-se realizar a deteção de amostras 
discretas de CEA e PSA, o que traria grandes vantagens para os pacientes por se tratar de uma coleta menos
invasiva. 

Palavras chave: SALIVA, PSA, CEA 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2203 
TÍTULO: A REFLEXÃO–AÇÃO NO CUIDADO DO IDOSO: UMA EXPERIÊNCIA DE MONITORIA
ALUNO: LUCIARA DE LIRA TEIXEIRA (5686707448) 
ORIENTADOR: REJANE MARIA PAIVA DE MENEZES (17599750444) 

Resumo:  
 
        A monitoria traz conhecimentos e experiências para o monitor, enquanto projeto de iniciação à
docência, proporcionando a vivência no ensino teórico-prático, de forma reflexiva, contribuindo na sua 
formação e proporcionando a estes tornarem-se proficientes em um tipo de reflexão-ação, bem como o 
desenvolvimento de habilidades e competências, de acordo com o processo de trabalho de enfermagem,
construindo o histórico, diagnosticando problemas de enfermagem, planejando, intervindo e avaliando suas
intervenções em atendimentos domiciliares, Instituições de Longa Permanência para Idosos, grupos da
comunidade e rede básica e ambulatorial de serviços de saúde, além de trabalhar com a realização dos
perfis epidemiológicos. A experiência da monitoria na disciplina: Enfermagem em clínica ampliada no
contexto de atenção à saúde do idoso, traz também contribuições importantes para a formação do monitor,
enquanto futuro profissional de saúde, sendo imprescindível no que se refere à percepção e o
aprofundamento no estudo do Processo saúde-doença e seus determinantes com o processo de
envelhecimento, cujo foco de atenção têm-se as relações estabelecidas entre a Saúde do Idoso e o contexto 
biopsicossocial, político, econômico e cultural e, também, no processo de trabalho de enfermagem
relacionado à promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde no contexto da comunidade, da
família, do cuidador e do cliente de acordo com a atual política nacional de atenção à saúde da pessoa
idosa. 

Palavras chave: SAÚDE DO IDOSO, ENFERMAGEM, MONITORIA. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2204 
TÍTULO: DADOS PRELIMINARES SOBRE A BIODIVERSIDADE DE TÉRMITAS NO PARQUE 
NATURAL MUNICIPAL DOM NIVALDO MONTE, NATAL/RN 
ALUNO: ADRIANO SOARES MOTA (7398333404) 
ORIENTADOR: ALEXANDRE VASCONCELLOS (96425601434) 
CO-AUTOR: WAGNER DE FRANCA ALVES (0) 
CO-AUTOR: RUY ANDERSON ARAUJO DE LIMA (5815034495) 

Resumo:  
 
        Os térmitas são insetos sociais que atuam como mediadores no processo de decomposição, ciclagem
de nutrientes e como agentes de influência na estrutura e fertilidade dos solos. O presente trabalho teve
como objetivo fazer um levantamento preliminar da biodiversidade de térmitas numa área com incidência
de ecossistema de dunas e vegetação de restinga na cidade do Natal/RN. O estudo foi desenvolvido na
Unidade de Conservação, denominada Parque Natural Municipal Dom Nivaldo Monte em virtude do pouco
conhecimento de sua biodiversidade termítica. O protocolo aplicado para o levantamento da termitofauna
do Parque consistiu na demarcação de três transectos de 65x2 m. Em cada um foram estabelecidas cinco
parcelas de 5x2 m, com distância de 10 metros entre elas. O tempo de coleta em cada parcela foi de
1h/pessoa. Oito espécies de térmitas foram encontradas na localidade. A maioria das espécies é
consumidora de madeira e apenas duas constroem ninhos conspícuos. Suas populações também estão
presentes em outras formações vegetais e possuem ampla distribuição geográfica. O baixo número de
espécies, até o presente, pode ser justificado pelo fato de que apenas 1/2 do protocolo padronizado de coleta
foi aplicado na área, espera-se que esse número seja acrescido de acordo com o aumento do esforço
amostral, caso não haja um aumento significativo na riqueza de espécies, isso poderá estar relacionado ao
tamanho e isolamento da área, bem como a recente formação da vegetação de restinga. 

Palavras chave: Restinga, Biodiversidade, Cupins, Grupo trófico 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2206 
TÍTULO: CORRELAÇÃO ENTRE A ANATOMIA TOPOGRÁFICA E CLÍNICA ATRAVÉS DE 
MAQUETES - PROCEDIMENTO DE TORACOCENTESE 
ALUNO: DANIEL BARROS GARCIA HERNANDES (5470771490) 
ORIENTADOR: GEORGE DANTAS DE AZEVEDO (67381286491) 
CO-AUTOR: LUCAS LIMA PIMENTA (6974861419) 
CO-AUTOR: VINICIUS MATIAS MONTEIRO CAVALCANTE (4852967482) 
CO-AUTOR: RANIERE LUNA E SILVA (5170043481) 

Resumo:  
 
        O trabalho busca integrar todos os conteúdos das diversas disciplinas estudadas no terceiro período do
curso de medicina (semiologia, técnica operatória, anatomia topográfica) ao encenar um procedimento de
toracocentese, assim como também a abordagem do paciente de uma maneira mais humanizada. Para tal
procedimento foi utilizado um manequim, no qual foi desenhado as costelas em um hemitórax e instalado
um dispositivo elétrico. Este dispositivo consiste em duas lâmpadas, uma verde (sinal de acerto) e uma
vermelha (sinal de erro), as quais acusam se a agulha utilizada na toracocentese foi colocada de maneira
correta ou incorreta do ponto de vista anatômico. Ao abordar assuntos de diversas disciplinas do curso
médico, confirma-se que a integração destas é um fator altamente produtivo para o ensino universitário,
incrementando a formação teórica e prática dos autores e alunos participantes das demonstrações. A
estratégia de ensino que permitiu o desenrolar do projeto, concebeu uma postura ativa no processo de
aprendizagem e uma visualização única da inseparabilidade dos conhecimentos de Anatomia e da prática
médica. 

Palavras chave: ANATOMIA; TORACOCENTESE; CLÍNICA MÉDICA 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2207 
TÍTULO: CONSUMO E DIGESTIBILIDADE DA SILAGEM DE SORGO COM NIVEIS 
CRESCENTES DE GIRASSOL 
ALUNO: ALINE BEZERRA DE MELO (4904047400) 
ORIENTADOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (10633049468) 
CO-AUTOR: KAIO CESAR DANTAS DE MEDEIROS (5659147402) 
CO-AUTOR: RIVALDO BRUNO MEDEIROS DE LUCENA (2793142484) 
CO-AUTOR: OLIVIA PINHEIRO DA CAMARA MARTINS DE CASTRO (1169419445) 

Resumo:  
 
        O experimento foi conduzido na Estação Experimental “Felipe Camarão” pertencente à Empresa de 
Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte/EMPARN S.A., em São Gonçalo do Amarante. Utilizou-se 
25 borregas mestiças Santa Inês, com 7 meses de idade e peso vivo médio de 23,7 kg, distribuídas em
delineamento inteiramente casualizados, com cinco tratamentos e cinco repetições. Os tratamentos foram
compostos por: T1 - Silagem com 100% de sorgo, T2 - 25% girassol e 75% sorgo, T3 - 50% girassol e 50% 
sorgo, T4 - 75% de girassol e 25% de sorgo e T5 - 100% de girassol. Os consumos de MS, MO, PB, EE e
NDT expressos em %PV e g/kg0,75, valor de NDT e digestibilidade da PB, avaliados aumentaram
linearmente (P<0,01) com a inclusão de girassol na silagem de sorgo. Enquanto os consumos em %PV e
g/kg0,75 de FDN, CHOT e CNF e as digestibilidades da MS, MO e FDN não foi verificado diferença
significativa (P>0,05) entre as silagens. Foi observado efeito quadrático para a digestibilidade do EE. A
digestibilidade do CHOT e CNF apresentaram efeito linear decrescente (P<0,01), quando da adição do
girassol na ensilagem do sorgo. Concluiu-se que a utilização do girassol melhorou o consumo de nutrientes,
a digestibilidade da PB e o valor de NDT das silagens. Podendo ser utilizado como volumoso exclusivo
para ruminantes ou em associação ao sorgo. 

Palavras chave: forragem, Helianthus, nutrição de ruminantes, Sorghum, semi-árido 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2212 
TÍTULO: TENDÊNCIAS DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA BRASILEIRA NO 
INÍCIO DO SÉCULO XXI 
ALUNO: ANA LUIZA DANTAS VILAR (7391784400) 
ORIENTADOR: DELANE MARIA REGO (42319501487) 

Resumo:  
 
        O objetivo deste estudo foi descrever as características da produção científica odontológica no Brasil,
destacando-se a área de Saúde Bucal Coletiva, nos primeiros anos do século XXI, tendo como foco
aspectos referentes à área de conhecimento, tipo e delineamento da pesquisa. Para essa investigação inicial,
foram avaliados 5.203 resumos dos estudos apresentados nas reuniões da Sociedade Brasileira de Pesquisa
Odontológica (SBPqO) no período de 2001 a 2006. Com a inscrição de trabalhos oriundos de todo o país e
abrangendo todas as áreas de conhecimento, admite-se ser possível tomar esse conjunto de pesquisas como
representativo das tendências da produção científica brasileira. Os principais resultados mostram que, no
período estudado, houve predomínio, quanto ao desenho metodológico, dos estudos de natureza
individuada, intervencional e longitudinal. Quanto à área do conhecimento, prevaleceram as seguintes:
Dentística, Periodontia, Endodontia e Odontopediatria. A Saúde Bucal Coletiva correspondeu à quinta área.
Quanto à natureza geral, os estudos laboratoriais predominaram sobre as pesquisas clínicas ou com sujeitos
coletivos. Conclui-se que, no período estudado e com o material pesquisado, houve razoável e equilibrada 
produção no campo odontológico brasileiro no período de 2001 a 2006, com crescente interesse pelos
estudos na área de Saúde Bucal Coletiva. 

Palavras chave: pesquisa em Odontologia, metodologia, educação 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2217 
TÍTULO: REVISÃO DE LITERATURA DA PRÉ-ECLÂMPSIA. 
ALUNO: THALITA RAFAELLA OLIVEIRA TRINDADE (5828185403) 
ORIENTADOR: SELMA MARIA BEZERRA JERONIMO (15603016434) 
CO-AUTOR: PAMELA KATHERINE NELSON CAMPERO (5505331416) 
CO-AUTOR: ANA CECILIA LOPES DE LIMA (4559454469) 
CO-AUTOR: RENATA CRISTINA BARROS LEITE (7402974499) 

Resumo:  
 
        A pré-eclâmsia é melhor descrita como uma síndrome especifica da gravidez, de perfusão secundária 
dos órgãos reduzidas a vasoespasmo e ativação endotelial. A proteinúria é um importante sinal de Pré-
eclâmpsia e Chesley (1985) concluiu acertadamente que o diagnóstico na sua ausência é questionável.
Proteinúria significativa é definida pela proteína urinária de 24h excedendo 300mg nas 24h, ou persistente
30mg/dl (1+ na fita) em amostra de urina randomizadas. O grau de proteinúria pode flutuar largamente
acima de qualquer período de 24h, até em casos severos. Portanto apenas uma amostragem randomizadas
pode falhar de demonstrar proteinúria significante. Os critérios mínimos para o diagnóstico de pré-
eclâmpsia são Hipertensão mais Proteinúria mínima. O quanto mais severa se apresentarem à hipertensão
ou a proteinúria , mais correto será o diagnóstico da pré-eclâmpsia. Similarmente, descobertas laboratoriais 
anormais em teste de funções hematológicas renais e hepáticas aumentam a certeza da pré-eclâmpsia. Em 
adição, sintomas premonitórios persistentes de pré-eclâmpsia como dores de cabeça e epigástrica também
aumentam a certeza. 

Palavras chave: Pré-eclâmpsia, hipertensão 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2218 
TÍTULO: A OCORRÊNCIA DE HIPERQUERATOSE EPIDERMOLÍTICA NO RIO GRANDE DO 
NORTE: UM RELATO DE CASO. 
ALUNO: JOSE AUGUSTO TARGINO DE ALMEIDA FILHO (7425811448) 
ORIENTADOR: PEDRO BEZERRA DA TRINDADE NETO (10760369453) 
CO-AUTOR: NELSON SOARES DE SOUSA DANTAS (7377687460) 
CO-AUTOR: RAIMUNDO VINICIUS DE ARAUJO REGO (7398282400) 
CO-AUTOR: KENIO OSMAR DE ARAUJO FORMIGA (5170029497) 

Resumo:  
 
        INTRODUÇÃO: A hiperqueratorse epirdemolítica é uma doença rara, com prevalência variando de
1/100.000 e 1/300.000. A doença apresenta um padrão genético autossômico dominante de penetrância
incompleta. Ela é uma genodermatose, manifestando-se como eritema cutâneo generalizado desde o 
nascimento, bolhas e descamação, com evolução para a hiperqueratose. OBJETIVO: O presente estudo tem
como objetivo relatar um caso de hiperqueratose epidermolítica, verificado na paciente MJFL, sexo
feminino, 4 anos de idade, que apresentava caso da doença confirmado por biópsia, e na ocasião da
primeira consulta (27/09/2006) apresentava lesões nas pernas, associado a prurido intenso. Ao exame,
apresentava pele difusamente descamada, com áreas de hiperqueratose e erosões predominante em
membros inferiores e superiores. É a quarta de uma prole de cinco filhos, sendo seu irmão mais novo
também vítima da doença. MÉTODOS: Foi realizado um estudo retrospectivo por análise de prontuário no
Hospital universitário Onofre Lopes. CONCLUSÕES: Sendo a hiperqueratose epidermolítica uma doença
rara, os autores consideram a sua ocorrência em uma cidade próxima um motivo que justifique a sua
divulgação para toda a comunidade científica, chamando atenção para a doença e orientando os estudantes e
profissionais da saúde na conduta adequada, caso venham a se deparar com ela. 

Palavras chave: Hiperqueratose; Doenças Genéticas 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2221 
TÍTULO: HISTÓRIA NATURAL DE LEPTODACTYLUS TROGLODYTES (ANURA, 
LEPTODACTYLIDAE) EM POÇA TEMPORÁRIA NO ENTORNO DO CAMPUS DA UFRN, NATAL 
– RN, BRASIL 
ALUNO: THAISA ACCIOLY DE SOUZA (7752777463) 
ORIENTADOR: ELIZA MARIA XAVIER FREIRE (10843175400) 
CO-AUTOR: ISABEL ANDRADE LOPES DE SOUSA (6586912440) 
CO-AUTOR: HELAINY DALINE OLIVEIRA DE MACEDO (4644768448) 
CO-AUTOR: CAROLINA MARIA CARDOSO AIRES LISBOA (4929542405) 

Resumo:  
 
        Apesar de o Brasil abrigar a maior biodiversidade de anfíbios do planeta, informações sobre história
natural ainda são desconhecidas para a maioria das espécies. Estudos ecológicos fornecem a base de
conhecimentos necessária para a conservação ambiental e elaboração de hipóteses e testes em ecologia de
populações e de comunidades. Sabe-se que o desenvolvimento urbano desordenado vem degradando o meio
ambiente e limitando os hábitats, a conservação e a dispersão de algumas espécies. Apesar disso, algumas
destas ainda conseguem persistir em ambientes antropizados. Dentre elas está o anfíbio Leptodactylus
troglodytes (Lutz, 1926). Pertencente à família Leptodactylidae e considerado como de menor interesse
devido a sua ampla distribuição, é conhecida por recolonizar áreas impactadas, sendo considerado uma
espécie pioneira. Este estudo teve como objetivo descrever sua história natural em poça temporária no
entorno do Campus da UFRN, levando em consideração a distribuição e utilização de microhábitats. Foram
realizadas excursões a campo para observações e/ou coletas nos meses de abril a junho de 2008. As buscas
foram realizadas via detecção de vocalizações, sendo os espécimes comumente encontrados em um espaço
intersticial sob a vegetação. Foram localizados 43 espécimes, habitando vegetação rasteira no entorno da
poça, mesmo esta estando quase seca. O atual estudo confirma a resistência e resiliência de L. troglodytes
devido à sua capacidade de adaptação às perturbações antrópicas. 

Palavras chave: Anfíbios, História natural, Poça urbana e Leptodactylus troglodytes 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2223 
TÍTULO: DIAGNÓSTICO DAS ESPÉCIES DE OPHIUROIDEA (ECHINODERMATA) DA PRAIA DE 
PIRAMBÚZIOS - NÍZIA FLORESTA/RN 
ALUNO: LEONAM GOMES RODRIGUES (7383766474) 
ORIENTADOR: MIGUEL FERNANDES KOLODIUK (1229225498) 
CO-AUTOR: NEWTON DE SOUZA PEREIRA FILHO (5949030419) 
CO-AUTOR: NATALIA ANDREA CRACIUN BOCCARDI (6160022466) 
CO-AUTOR: LUIZ FILIPE DE ARAUJO CAMARA (5657650433) 

Resumo:  
 
        Os Ophiuroidea, com aproximadamente 2.000 espécies, representam 100 das 350 espécies brasileiras
de Echinodermata. São encontrados dos pólos até as regiões tropicais, ocorrendo desde as zonas de
entremarés às grandes profundidades, são bentônicos, marinhos, em substratos consolidados ou não,
podendo ainda estar associados a outros indivíduos, todavia possuem vida livre e estratégias alimentares
bastante diversificadas. Alimentam-se na maioria de matéria orgânica dos sedimentos tendo assim uma
grande importância na ciclagem de matéria em cadeias tróficas marinhas. A Praia de Pirambúzios,
localizada no litoral sul da grande Natal, no município de Nísia Floresta é composta por formações
rochosas de arenito ferruginoso incrustados de algas calcárias ao longo de sua extensão, sendo grande parte
localizada no infra-litoral. A aproximadamente 300m da linha de praia foram realizadas transecções com 
quadrantes através de mergulho livre, as espécimes eram coletados manualmente, fotografadas e
identificadas em laboratório. Encontrou-se seis espécies distribuídas em cinco famílias. Ophiomyxidae
(Ophiomyxida flaccida (Say, 1805)); Ophiotrichidae (Ophiothrix angulata (Say, 1825)); Ophiodermatidae
(Ophioderma appressum (Say, 1825), Ophioderma cinereum (Muller & Troschel, 1842); Ophiocomidae
(Ophiocoma paucigranulata (Devaney, 1974); Ophiolepididae (Ophiolepis impressa (Lutken, 1859)). O
material coletado encontra-se na coleção de invertebrados do DBEZ/CB/UFRN. 

Palavras chave: ofiúro, infra-litoral, transecção 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2225 
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DE MOLUSCOS DO CANAL DO PORTO, EM VITÓRIA/ES 
ALUNO: JAISA MARILIA DOS SANTOS MENDONCA (5938347475) 
ORIENTADOR: GUILHERME FULGENCIO DE MEDEIROS (3935531400) 
CO-AUTOR: FÁBIO DA COSTA PEREIRA (6304271433) 

Resumo:  
 
        O ambiente estuarino é considerado de alta produtividade, e sua fauna bentônica é considerada um
importante indicador ambiental. O objetivo deste trabalho foi identificar os moluscos obtidos através de
amostras de sedimento coletadas com o auxílio de draga Van-veen, em quatro estações distribuídas ao 
longo do Canal do Porto, em Vitória/ES, local de ambiente estuarino que vem sofrendo modificações na
qualidade dos sedimentos e das águas, devido principalmente ao aterramento de suas margens, os
crescentes níveis de urbanização e de despejo de esgoto e lixo, e a construção de grandes portos. As
amostras foram fixadas no local em formol à 5%, e ao chegarem em laboratório (DOL/UFRN) foram
lavadas em malhas de 500 e 200 micrômetros, sendo posteriormente colocadas em álcool 70% para serem
triadas e analisadas em microscópio estereoscópico. Entre os resultados obtidos até o presente momento
foram encontrados uma maior presença de bivalves da ordem Veneroida , bem como da família Arcidae
(Priondesmacea) e gastrópodes da família Fissurelidae. Inicialmente, se pôde observar que o ponto que
apresenta menos diferenciação entre espécies está no local que mais sofre ações antrópicas. 

Palavras chave: Bentos; Estuário; Identificação; Vitória; Moluscos 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2231 
TÍTULO: SUTURA GÁSTRICA EM PLANO ÚNICO VERSUS DOIS PLANOS NOS FATORES 
EPITELIZAÇÃO E RESISTÊNCIA À TENSÃO EM RATOS. 
ALUNO: RAFAEL BARBOSA DE ARAUJO (6304692455) 
ORIENTADOR: ALDO DA CUNHA MEDEIROS (7117701404) 
CO-AUTOR: ANDRE ALFF VENEZIANI (5239773440) 
CO-AUTOR: MILENA ALVES GUERRA DE ARAUJO (5481553481) 
CO-AUTOR: BRUNO ERICK SINEDINO DE ARAUJO (5716308473) 

Resumo:  
 
        Introdução: As suturas gástricas ainda não são realizadas por um método considerado consensualmente
ideal. Comparamos parâmetros de epitelização e a resistência à tensão, a fim de amenizar o impasse quanto
ao emprego da técnica ideal. Métodos: Doze ratos Wistar pesando 233,6±17,6g foram distribuídos 
randomicamente em: grupo 1 com sutura gástrica em plano único (n=6) e o grupo 2 com sutura gástrica em
dois planos (n=6). A pressão máxima de resistência das suturas foi determinada no sétimo dia pós-
operatório e a peça cirúrgica foi enviada à análise histopatológica para estudo da evolução do processo de
epitelização na mucosa e das alterações histopatológicas na zona de sutura. Teste t de Student foi usado
considerando significante p<0,05. Resultados: Foi demonstrado que os valores de resistência à pressão
foram 247±30,2 mmHg para o grupo 1 e 187±25,5 mmHg para o grupo 2. Na análise histopatológica, o
grupo 1 apresentou epitelização bem estruturada na zona de sutura e presença de pequena reação
inflamatória com baixo grau de exsudato neutrofílico. No grupo 2, foi encontrada uma precária epitelização
da zona de sutura com intensa reação inflamatória com alto grau de exsudato neutrofílico, apresentando em
uma das lâminas áreas necróticas. Conclusão: Esses resultados demonstraram que a sutura em plano único
contribuiu com vedação mais eficaz do que a em dois planos uma vez que suportou maior pressão intra-
gástrica e a epitelização ocorreu com melhor grau de organização. 

Palavras chave: sutura gástrica; resistência à tensão; epitelização; ratos Wistar 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2232 
TÍTULO: PACIENTE COM CETOACIDOSE DIABÉTICA EM UTI: ASSISTÊNCIA DE 
ENFERMAGEM EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM NATAL/RN. 
ALUNO: ELILIAN MAIRA DE SOUZA VARELA (4936852430) 
ORIENTADOR: FABIANE ROCHA BOTARELI (1053269412) 
CO-AUTOR: CECILIA PESSOA PAIVA (1023358425) 
CO-AUTOR: MARIETA SOUSA TAVARES EMIDIO (4991196493) 
CO-AUTOR: ALBA ISABELLE MENEZES RATIS (1180638476) 

Resumo:  
 
        A cetoacidose diabética (CAD) constitui importante emergência clínica nos vários níveis de assistência
às pessoas com DM, e requer intervenções imediatas, principalmente pela alta morbimortalidade por essa
complicação. Assim, é importante desenvolver as ações sistematizadas, utilizando-se da pesquisa sobre a 
CAD para embasar esta assistência. Seguindo os preceitos da Sistematização da Assistência de
Enfermagem (SAE), objetivou-se descrever a assistência de enfermagem ao paciente com CAD em UTI de 
um hospital universitário, identificando os principais diagnósticos de enfermagem e suas respectivas
intervenções, baseados em CARPENITO (2006), a partir da elaboração de atividade avaliativa da disciplina
Clínica Avançada. Os principais diagnósticos de enfermagem detectados foram: incapacidade para manter a
ventilação espontânea; risco para aspiração; alterações glicêmicas; comunicação verbal prejudicada; déficit
no auto cuidado; processo familiar alterado. Principais intervenções realizadas foram: avaliar consciência e
manter tubo orotraqueal bem posicionado; aspirar vias aéreas e manter cabeceira elevada; monitorar níveis
glicêmicos; manter comunicação não-verbal com o paciente; auxiliá-lo nas atividades que não pode realizar 
e inserir familiares em sua recuperação e reabilitação. Os diagnósticos de enfermagem e suas intervenções
são fundamentais para a SAE, pois minimizam ou ajudam a prevenir complicações potenciais, promovendo
a recuperação do paciente com CAD. 

Palavras chave: CETOACIDOSE DIABÉTICA, DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM, 
ENFERMAGEM 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2235 
TÍTULO: POLIQUETAS ASSOCIADOS A BANCO DE BRACHIDONTES (MOLLUSCA, BIVALVIA) 
NA ZONA INTERTIDAL DE PRAIAS URBANAS DO RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL, E SEU 
POTENCIAL COMO BIOINDICADORES 
ALUNO: RAISSA ELIZABETH DE CASTRO MAGALHAES (985479418) 
ORIENTADOR: ELINEI ARAUJO DE ALMEIDA (29518300410) 
CO-AUTOR: ANA KAROLINA DOS SANTOS (950036498) 
CO-AUTOR: LOANA MARIA DOS SANTOS (85103357453) 
CO-AUTOR: REBERTH RICELLE BEZERRA BARCA (71699317291) 

Resumo:  
 
        Embora seja de grande importância para a análise de qualidade ambiental e para as cadeias tróficas
marinhas, o táxon Polychaeta é pouco investigado, principalmente no Nordeste brasileiro, devido às
dificuldades metodológicas para os estudos taxonômicos. Os objetivos desse trabalho foram inventariar os
poliquetas associados ao banco de Brachidontes da Praia do Meio (PM), Natal (coletas de Agosto de 2007)
e da Praia de Barra de Cunhaú (BC), Canguaretama (coletas de Abril de 2008), ambas no Rio Grande do
Norte e analisar a sua diversidade, relacionando-a com as características ambientais. As amostras do banco
de Brachidontes foram obtidas retirando-se fragmentos 10 cm X 10 cm a cada 50 m ao longo de 200 m de
extensão. As amostras foram conduzidas ao Laboratório de Taxonomia e Filogenia (LATFI-DBEZ/UFRN) 
onde foram triadas e identificadas, seguindo a literatura especializada. Os espécimes de Polychaeta obtidos
na Praia do Meio foram: Perinereis ponteni (47%), P. andersoni (06%) e outros nereídeos não identificados
(38%). Na Barra do Cunhaú, obteve-se 71% de P. andersoni e 29% de nereídeos não identificados. A 
representatividade dos P. ponteni (bons indicadores de poluição) na Praia do Meio em comparação com a
Praia de Barra de Cunhaú, os quais não foram observados, correspondeu a um diferencial entre essas duas
praias. A presença desses organismos específicos pode estar relacionada com o substrato de aspecto
lamacento ou o maior índice de poluição orgânica da Praia do Meio. 

Palavras chave: Poliquetas, Peninereis, Brachidontes. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2236 
TÍTULO: DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO: A SITUAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO NO 
RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: ANA LUIZA FORTES DA SILVA (7828149484) 
ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (2153007429) 
CO-AUTOR: YURI VINICIUS FERREIRA PINHEIRO BARROS (7592756455) 
CO-AUTOR: SAYONARA DE ARAUJO SILVA (6152186447) 
CO-AUTOR: SIMONE MAGALHAES BRAGA (0) 

Resumo:  
 
        Direitos Fundamentais implicam direitos próprios à pessoa humana, logo, são necessários para garantir
a todos uma vivência igualitária. Dentre eles, destaca-se o direito à educação. Nesse ínterim, nossa Carta 
Magna e nossa Constituição Estadual abrigam tal direito fundamental social protegendo-o pelos princípios 
da igualdade de acesso; pesquisar e ensinar; garantia do padrão de qualidade, etc, os quais apóiam-se em 
legislações especiais como Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Norteia esse trabalho a situação, grosso
modo, ruim de nosso estado em relação ao Ensino Público culminando na ineficácia desse direito. Assim,
essa pesquisa acha justificativa no fato do ensino oferecido no estado, apresentar carência no que concerne
à educação, desrespeitando os princípios e direitos fundamentais existentes. Para tanto, presta-se um estudo 
teórico-descritivo de cunho bibliográfico, o qual engloba doutrina e legislação, tendo o fito de categorizar e
proceder às explicações conexas ao objeto de estudo. Esse direito básico permanece ineficaz, ao menos
socialmente, fato provado pela mídia a qual marca usualmente o baixo rendimento dos alunos potiguares
em provas nacionais como o ENEM. Porém, há esperança, através do implante de políticas públicas a
exemplo Agenda da Educação a nível estadual. Então, a apreensão da educação como importante
ferramenta de mudança social, é mister para a conscientização dos cidadãos acerca da matéria ao lado da
intensificação da busca pela eficácia real. 

Palavras chave: Direito fundamental à Educação.Inficácia.Situação do RN 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2240 
TÍTULO: OCORRÊNCIA DE MOSCAS-DAS-FRUTAS (DÍPTERA:TEPHRITIDAE) NO CAMPUS 
CENTRAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: URSULA PRISCILLA DA SILVA TORRES (1103767496) 
ORIENTADOR: FRANCISCO PEPINO DE MACEDO (6746756491) 
CO-AUTOR: SIMONY DE ARAUJO LOPES (1188458450) 
CO-AUTOR: RAQUEL SOUZA DA SILVA (0) 

Resumo:  
 
        A presença das moscas-das-frutas em área de produção é um fator limitante para países que
apresentam potencial para comercialização de frutas ‘in natura’ com outros países. A área de estudo 
selecionada foi o horto, localizado no Campus Central da UFRN, onde nessa região podemos encontrar
hospedeiros potenciais para moscas-das-frutas como goiaba, acerola e outros hospedeiros nativos. Essa área 
tem importância fitossanitária, pois se encontra dentro da área de proteção permanente (área tampão) da
área livre de moscas-das-frutas. Foram utilizadas 04 armadilhas do tipo McPhail no período de janeiro/07 a
dezembro/07. O atrativo utilizado nas armadilhas McPhail era a base do hidrolisado de proteína de milho
diluído a 5% em água. Semanalmente as armadilhas foram vistoriadas, os insetos capturados, foram
acondicionados em frascos contendo álcool 70%, para posterior sexagem e identificação dos gêneros de
moscas-das-frutas. A flutuação populacional foi determinada através do índice MAD
(mosca/armadilha/dia). De um total 8288 adultos capturados, 5852 foram fêmeas do gênero Ceratitis, e
2436 foram fêmeas do gênero Anastrepha. O índice MAD (Mosca/Armadilha/Dia) para Ceratitis foi de
4,06, enquanto para Anastrepha apresentou um mad 1,69. A área em estudo se caracteriza como sendo de
alta prevalência para o gênero Ceratitis e Anastrepha. 

Palavras chave: Anastrepha, Ceratitis, MacPhail 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2243 
TÍTULO: ESTRUTURA DE COMUNIDADES DE EQUINODERMATA NA PRAIA DE SANTA RITA
ALUNO: INGRID ARAUJO DE MEDEIROS (6835022477) 
ORIENTADOR: BRUNO DE SOUZA MAGGI (3230835441) 

Resumo:  
 
        Os equinodermatas constituem um grupo de animais sésseis ou com pouca capacidade de movimento e
por isso possuem grande relação com o substrato. Com o objetivo de analisar qualitativamente a
diversidade e influência do substrato em sua distribuição, na praia de Santa Rita, foram demarcados no
período de maré-baixa quatro quadrantes, cada um medindo 3x3 m, e denominados A, B, C e D. Os
quadrantes A e B foram situados no infra-litoral, distantes 100 m um do outro e C e D localizados no meso-
litoral, perpendicular e distante 15 m aos dois primeiros. Cada quadrante foi analisado (quanto ao substrato,
tipo de algas, tamanho das rochas) por 20 minutos. Os dados obtidos mostraram que os equinodermatas
sofrem influências dos fatores analisados. O quadrante A apresentou uma abundância de 32 indivíduos,
duas espécies de ofiúros, uma de ouriço e uma de holothuria e foi o mais diverso com relação aos
parâmetros analizados; o quandrante B apresentou uma abundância de 15 e uma única espécie de ouriço; no
quandrante C não foi encontrado equinodermo e o quandrante D foi encontrado três indivíduos de uma
espécie de ofiúros. Podemos dizer com os dados qualitativos que os equinodermos sofrem influência de
diferentes fatores. 

Palavras chave: equinodermatas, estrutura de comunidades, ecologia, diversidade 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2244 
TÍTULO: SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL COM CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL 
FRANCISCA PEREIRA DA SILVA, NOVA CIDADE (NÍSIA FLORESTA - RN) 
ALUNO: BEATRIZ FERREIRA BARBALHO (5997257452) 
ORIENTADOR: ARISTOTELINO MONTEIRO FERREIRA (60062711768) 
CO-AUTOR: JANAINA FREITAS CALADO (5000659422) 
CO-AUTOR: KILVIA KALIDIA SALES DE LIMA (6035863418) 
CO-AUTOR: GUSTAVO BRANT DE CARVALHO PATERNO (33943634884) 

Resumo:  
 
        Atualmente o homem vem se relacionando com a natureza de forma desarmônica, gerando uma série
de distúrbios que acabam por comprometer o ambiente que o cerca, e por conseqüência, sua própria
qualidade de vida. Acreditando que o despertar da consciência ecológica é o caminho para que as pessoas
desenvolvam novas maneiras de perceber, de se posicionar e agir perante o mundo, a educação ambiental
surge como práxis revolucionária, contribuindo para a superação do distanciamento homem-natureza. O 
objetivo deste trabalho foi trazer para dentro do ambiente escolar temas ambientais, tentando sensibilizar as
crianças para a importância de se preservar a natureza que as cercam. Para isso, 4 atividades foram
realizadas com 20 crianças do pré-escolar da Escola Municipal Francisca Pereira da Silva, Nova Cidade
(Nísia Floresta - RN). Com o intuito de prender a atenção dos alunos, utilizou-se da arte-educação como 
principal ferramenta metodológica. Assim, músicas, peças de teatro de fantoches, pinturas coletivas,
construção de esculturas com massas de modelar, contação de história, entre outras, nortearam todas as
atividades realizadas, sempre focando no conceito de natureza, nos seres vivos e no homem como parte
dessas relações. Percebeu-se que os conceitos de natureza das crianças sempre rodavam em torno das 
plantas, animais e paisagens, por isso, durante toda a práxis procurou-se inserir a figura humana. 

Palavras chave: educação ambiental, sensibilização, arte-educação. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2247 
TÍTULO: DENGUE COMO TEMA PARA A SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL 
ALUNO: MIRLLA CIBELY GOMES DE SOUZA (1036368467) 
ORIENTADOR: ROSANGELA GONDIM D OLIVEIRA ARAUJO (10629343420) 
CO-AUTOR: INGRID ARAUJO DE MEDEIROS (6835022477) 
CO-AUTOR: FREDERICO RAPHAEL DE OLIVEIRA COSTA (5163909452) 
CO-AUTOR: DERLEY GALVAO DE OLIVEIRA (4451468426) 

Resumo:  
 
        A dengue é uma doença que atingiu grandes proporções, sendo atualmente um dos principais
problemas de saúde pública do mundo. A organização mundial da saúde (OMS) estima que 50 a 100
milhões de pessoas se infectem anualmente em mais de 100 países de todos os continentes, exceto da
Europa. O grande problema para combater o mosquito Aedes aegypti é que sua reprodução ocorr e em
qualquer recipiente utilizado para armazenar água e devido à grande demanda de lixo produzido
diariamente, o desmatamento, e o aumento desordenado dos grandes centros urbanos tornam-se difícil 
combater o mosquito, sendo a prevenção o método mais eficiente. Objetivando tomar conhecimento sobre a
percepção de 75 alunos, com idades de 13 a 16 anos que cursam o sétimo e oitavo ano do ensino
fundamental, em relação ao tema DENGUE, aplicou-se um questionário para medir o nível de 
conhecimento. Após a aplicação do questionário teve a apresentação de uma palestra sobre o devido tema.
Depois de algumas semanas aconteceu uma gincana com jogos lúdicos e perguntas sobre o tema e após o
término aplicou-se novamente o questionário. Feita à correção do primeiro questionário verificou-se 86% 
de acertos para os alunos do 7°Ano e 95% para o 8°Ano. E o resultado do questionário final foi de 96% de
acertos para o 7°Ano e 99% para o 8°Ano. A partir da análise feita, pode-se inferir que a educação 
ambiental se faz necessário à sensibilização, e por conseguinte, conscientização do que se refere ao
equilíbrio do planeta. 

Palavras chave: dengue, sensibilizacão ambiental, prevencão 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2248 
TÍTULO: ANDORINHA REVOÔU, PREÁ PROCRIOU, A FORMIGA SE MUDOU: COMO OS 
ANIMAIS INDICAM AO SERTANEJO POTIGUAR A PROXIMIDADE DA CHUVA 
ALUNO: WALERIO WAGNER PINPER (6495812450) 
ORIENTADOR: ADALBERTO ANTONIO VARELA FREIRE (9827374400) 
CO-AUTOR: MARCIO LUIZ FARIAS RATO (0) 

Resumo:  
 
        A Etnozoologia busca estudar conhecimentos e sentimentos que intermediam as interações das
populações humanas que as possuem e os animais do ecossistema ao qual estão inseridos. Esse trabalho
divulga o saber não acadêmico na busca de uma diferente estratégia para conservação dos recursos
biológicos que por sua vez incita a preservação deste próprio saber em um processo de mão dupla. Enviou-
se a cada prefeitura de 7 municípios do interior do Rio Grande do Norte, 20 questionários com o dizer: Que
animais, de pêlos, de penas e insetos, podem nos dizer se o ano será bom ou mau de inverno, e como eles
predizem?, para ser aplicado junto aos especialistas locais. Obtivemos como resultados 110 diferentes
denominações para possíveis diferentes tipos de animais nas quais 4 referiam-se a Repteis, 4 para Anfíbios, 
17 Mamíferos, 49 Aves e 36 Invertebrados. Dentre desses, os mais citados foram: Formigas nos
Invertebrados, Anum Preto, Rolinha para Aves, Preá para Mamíferos. Em muitos casos o vocábulo citado
não corresponde a uma espécie especifica, por exemplo formiga, podendo se referir a espécies diferentes da
Ordem Hymenoptera. O trabalho em questão apresenta limitações no tocante a uma maior fidelidade e
veracidade das informações devido à ausência de um contato direto com os informantes e a não observação
das espécies citadas, todavia o trabalho é de grande importância como referência e estudo prévio do
conhecimento etnozoológico do sertanejo potiguar. 

Palavras chave: Etnozoologia, cultura sertaneja, comportamento animal 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2249 
TÍTULO: DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA DA CASCA DE OVO 
ALUNO: ROBERTA TALITA STOPILHA (5821759412) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404) 
CO-AUTOR: ROSIMERE MARIA LIMA FREIRE (3560850401) 
CO-AUTOR: GEORGE DARLOS DE ARAUJO AQUINO (0) 
CO-AUTOR: DENISE PORFIRIO EMERENCIANO (7190304479) 

Resumo:  
 
        A casca de ovo apresenta uma composição rica em minerais como o cálcio.Com o objetivo de
determinar o conteúdo de minerais na casca do ovo, foi realizado a Análise Termogravimétrica, que indica
as perdas de massa referentes as reações que ocorrem na casca do ovo com aquecimento.A amostra foi
obtida pela separação da parte líquida e secagem da parte sólida (casca).A casca foi pulverizada e tamizada
para obter um pó fino, o qual foi submetido ao aquecimento (da temperatura ambiente até 1000°C), e as
curvas TG foram obtidas.No experimento utilizou-se 4,00 mg da amostra, razão de aquecimento de 10°
C/min, atmosfera de ar seco, e cadinho de platina.O perfil das curvas TG obtidas indicou que a
decomposição térmica, no intervalo de temperatura estudado, apresentou quatro etapas de perda de
massa.Na primeira etapa, no intervalo de temperatura de 23-153°C, correspondeu a uma perda de massa de 
1,11%, relativo à umidade.Na segunda etapa, ocorreu uma perda de massa de 7,68%, no intervalo de
temperatura de 153-580°C, relativo à decomposição térmica da matéria orgânica.Na terceira etapa, houve a
decomposição térmica do primeiro carbonato metálico, com 41,55% de perda de massa, no intervalo de
580-765°C.Na quarta etapa, no intervalo de 765-990°C, houve uma perda de massa de 37,93%, referente a 
decomposição do segundo carbonato metálico.Finalmente obteve-se um resíduo de 11,73%, relativo aos 
óxidos dos metais presentes na casca do ovo. 

Palavras chave: termogravimetria, análise térmica, alimentos 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2250 
TÍTULO: INVENTÁRIO DE CULICÍDEOS (INSECTA, DIPTERA) ASSOCIADOS AO FITOTELMO 
DE BROMÉLIAS TERRESTRES EM ECOSSISTEMAS DE MATA ATLÂNTICA E RESTINGA NO 
LESTE DO RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL 
ALUNO: REBERTH RICELLE BEZERRA BARCA (71699317291) 
ORIENTADOR: ELINEI ARAUJO DE ALMEIDA (29518300410) 
CO-AUTOR: ROBERTO LIMA SANTOS (43833829400) 

Resumo:  
 
        Em áreas de mata silvestres com bromeliáceas fitotelmo-dependentes, existe uma relação entre estas e 
a diversidade de organismos a elas associadas com ciclo de vida parcial ou permanente. O objetivo deste
trabalho foi inventariar, em seu aspecto geral, a fauna do fitotelmo de bromélias dando ênfase para o táxon
Culicidae para se obter elementos comparativos referentes às áreas de restinga e de Mata Atlântica do Rio
Grande do Norte. Este trabalho envolveu a triagem dos organismos contidos em 126 lotes de fauna de
fitotelmo de bromélias do Parque Estadual Dunas do Natal (PEDN) coletados nos anos de 2005 e 2006, e
de 31 lotes referentes às bromélias da Mata da Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ) obtidos em 2007. Com
relação à fauna total dessas bromélias silvestres, conclui-se que nessas duas áreas o fitotelmo é um local de 
reprodução e berçário principalmente para os Insecta. Dentro destes verificou-se a predominância de formas 
de Diptera, sendo os Culicidae um grupo de menor representação. Dos 126 lotes das bromélias do PEDN
foram obtidos 117 formas imaturas do gênero Culex (Diptera, Culicidae) e das 31 amostragens realizadas
no EAJ, obtiveram-se 18 indivíduos do gênero Culex em sua forma juvenil. Embora não tendo sido
encontrados exemplares do gênero Aedes, sugere-se o monitoramento periódico do líquido fitotélmico com
o objetivo de detectar a presença de espécies potencialmente vetoras de arboviroses. 

Palavras chave: Bromélias Silvestres; Biodiversidade; Culex; Vetores. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2251 
TÍTULO: CAULE CHOROU, FLOR APARECEU, FRUTO SEGUROU, RELAMPEJOU COMO O 
SERTANEJO POTIGUAR OBSERVA AS PLANTAS E SABE SE CHOVER 
ALUNO: MARCIO LUIZ FARIAS RATO (30704891840) 
ORIENTADOR: ADALBERTO ANTONIO VARELA FREIRE (9827374400) 
CO-AUTOR: WALERIO WAGNER PINPER (6495812450) 

Resumo:  
 
        A Etnobotânica busca estudar conhecimentos, crenças e comportamentos que intermediam as
interações das populações humanas que as possuem e os vegetais do ecossistema ao qual estão inseridos.
Esse trabalho contribui para a divulgação do saber não acadêmico na busca de uma diferente estratégia para
conservação dos recursos biológicos como a não oposição aos conhecimentos acadêmicos. Enviou-se 7 
prefeituras municípios do interior do Rio Grande do Norte, 20 questionários com o seguinte dizer: “Como é 
que plantas e árvores nos falam se o próximo ano será bom ou mau de inverno?”, para ser aplicado junto 
aos especialistas locais com idades acima de 60 anos, nas mais diferentes comunidades. Obtivemos como
resultados 65 diferentes denominações para possíveis diferentes tipos de plantas dentre as quais, as mais
citadas foram: Aroeira com 15,15 % , Cumaru com 12,94%, Pau D´arco com 9,36 %; Em muitos casos o
vocábulo citado não corresponde a uma espécie especifica podendo se referir a espécies de plantas
diferentes, assim como Pau D`arco. Das 10 espécies mais utilizadas 8 são nativas da região. O trabalho em
questão apresenta limitações no tocante a uma maior fidelidade das informações devido à ausência de um
contato direto com os informantes e a não ocorrência de coletas das espécies indicadas, todavia o trabalho é
de grande importância como referência e estudo prévio do conhecimento etnobotânico do sertanejo
potiguar, contribuindo com preservação da cultura e flora nativa. 
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CÓDIGO: SB2253 
TÍTULO: FLUXOS ASSISTENCIAIS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL: UMA PERSPECTIVA 
DE AVALIAÇÃO A PARTIR DA CONSTRUÇÃO DO FLUXOGRAMA DESCRITOR. 
ALUNO: EMANUELLE DAYANA VIEIRA DANTAS (4672963403) 
ORIENTADOR: ELIZABETHE CRISTINA FAGUNDES DE SOUZA (30119308487) 
CO-AUTOR: EZILDA MEDEIROS (53840097487) 

Resumo:  
 
        A prestação de serviços odontológicos públicos no Brasil restringiu-se, praticamente, à atenção básica, 
de modo que os serviços especializados representaram, até 2002, não mais que 3,5% do total de
procedimentos clínicos. O Brasil Sorridente busca suprir essas necessidades ao propor os CEOs para
compor os serviços de média complexidade. O objetivo deste trabalho foi a construção de um fluxograma
analisador, que retrate a dinâmica organizacional dos serviços de referência em especialidades
odontológicas para a atenção básica no município de Natal-RN. Tratou-se de um estudo de avaliação em 
saúde, onde foram entrevistados profissionais, usuários e gestor, mediante entrevista com roteiro semi-
estruturado, além de pesquisa documental. A base conceitual, que norteou a pesquisa, foi o princípio da
integralidade e a análise foi realizada por meio da triangulação de dados. Os resultados apontaram aspectos
que se distanciam da integralidade como: baixa resolução de problemas na rede básica; modelos
tradicionais de acesso aos serviços; comprometimento do sistema de referência e contra-referência com 
encaminhamentos burocráticos da atenção básica à especializada; práticas centradas em procedimentos;
sistema desintegrado e desarticulado entre níveis de atenção; desrespeito ao protocolo municipal. 

Palavras chave: Integralidade; Avaliação em Saúde; Processo de Trabalho em Saúde 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2258 
TÍTULO: EXPRESSÃO IMUNO-HISTOQUÍMICA DE METALOPROTEINASES EM 
AMELOBLASTOMAS 
ALUNO: BRUNNA MOREIRA DE FARIAS PEREIRA (6160833430) 
ORIENTADOR: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS (28444361453) 
CO-AUTOR: LEONARDO MIGUEL MADEIRA SILVA (6143531498) 

Resumo:  
 
        O ameloblastoma é um tumor odontogênico benigno associado a comportamento local marcadamente
agressivo e invasivo, causando considerável destruição óssea. Sabendo-se da ativa influência de 
componentes da matriz extracelular em processos neoplásicos, diversos estudos têm enfatizado a
importância das metaloproteinases de matriz (MMPs) em crescimento tumoral, uma vez que favorece a
invasão e a proliferação das células neoplásicas. Visando um melhor entendimento sobre o comportamento
local do amaloblastoma, o presente trabalho analisou a expressão imuno-histoquímica das MMP-1, -2 e -9 
em 20 casos de Ameloblastomas sólidos. Todos os casos analisados apresentaram expressão marcadamente
forte e difusa para MMP-1 em células tumorais e estromais, com predomínio do escore 2. A MMP-2 
mostrou positividade em 80% dos casos, com expressão variada predominando escore 0 e a MMP-9, 
expressão difusa e variada tanto nas células tumorais como nas estromais. A imunoexpressão das referidas
metaloproteinases nas células parenquimatosas e estromais confirma a participação ativa dessas MMPs no
desenvolvimento do ameloblastoma, sugerindo que as mesmas estão relacionadas com crescimento e
progressão do tumor cuja agressividade pode resultar, em parte, da soma de secreção das MMPs tanto pelo
parênquima quanto pelo estroma presente de forma marcante neste tumor. 
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CÓDIGO: SB2264 
TÍTULO: RELATO DE CASO - SÍNDROME HEMOLÍTICO-URÊMICA EM PUERPÉRIO 
ALUNO: ANA PAULA DE PAIVA SERRANO (5416197480) 
ORIENTADOR: JOSE BRUNO DE ALMEIDA (5716233449) 
CO-AUTOR: ALMIRA GABRIELA DE ARAUJO DANTAS (5864630462) 
CO-AUTOR: NEWTON MOREIRA DE LIMA NETO (5441535458) 
CO-AUTOR: YARA KELLY RODRIGUES DE FREITAS (5130762479) 

Resumo:  
 
        A síndrome hemolítico-urêmica (SHU) é caracterizada pela associação de anemia hemolítica com
presença de esquizócitos, trombocitopenia e IRA. Faz parte do diagnóstico diferencial das patologias
hipertensivas específicas da gestação. É uma doença rara, de prognóstico reservado e está relacionada à alta
morbi-mortalidade, por isso esse estudo objetiva expor um caso que difere dessa estatística. O relato de 
caso trata-se de uma puérpera E.M.C, 16 anos de idade, com pré-eclâmpsia prévia, que apresentou um 
quadro convulsivo e hemorrágico com perda progressiva da função renal e hipertensão arterial sistêmica,
sugestivos de SHU e que após 27 dias de internação hospitalar evoluiu com total melhora do quadro clínico.
Portanto, concluímos que o diagnóstico precoce, a terapêutica adequada e o trabalho com uma equipe
multidisciplinar são essenciais para o bom prognóstico e para minimizar as chances de seqüelas graves. 
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CÓDIGO: SB2269 
TÍTULO: ELEVADO RISCO CARDIOVASCULAR E SÍNDROME METABÓLICA (SM) EM 
PACIENTES COM SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS (SOP): RELATO DE CASO. 
ALUNO: PATRICIA CARVALHO PALHANO (5222688461) 
ORIENTADOR: GEORGE DANTAS DE AZEVEDO (67381286491) 
CO-AUTOR: GEORGE DANTAS DE AZEVEDO (67381286491) 

Resumo:  
 
        A SOP é endocrinopatia comum na vida reprodutiva feminina. Diagnostica-se com oligoamenorréia e 
hiperandrogenismo clínico e/ou laboratorial. Mulheres com SOP têm perfil metabólico próprio: a
resistência à insulina e a hiperinsulinemia presentes em quase todas elas, causando SM, relacionada a
fatores de risco cardiovascular. Descrever-se-á relato de caso de paciente atendida no ambulatório de
Ginecologia da MEJC, no ano 2007. Paciente sexo feminino, 23 anos. Admitida com amenorréia há 1 ano e
4 meses, hirsutismo, ciclos irregulares, períodos de amenorréia desde a menarca; fadiga, palpitações, edema
em membros inferiores. Exame: peso- 90kg; altura- 1.54m; IMC- 37.95; TA- 130x90mmHg. Laboratório: 
glicemia jejum- 90mg/dL; colesterol total- 189mg/dL; LDL- 144mg/dL; triglicérides- 210mg/dL; TSH-
4.45mU/L; prolactina- 11.8mcg/L; insulina- 17.3 UI/L. Foi diagnosticada SOP e prescritas metformina e 
medroxiprogesterona. Com 5 meses, a paciente retorna relatando uso irregular da metformina. Houve perda
ponderal (5kg), mas hipertensão (140x90mmHg). Manteve-se metformina; pediram-se novos exames. Após 
9 meses a paciente dá entrada em pronto-socorro com dispnéia, sonolência e mal-estar, há 4 dias. Foi 
diagnosticado diabetes (glicemia 457mg/dL), cetoacidose e distúrbio hidroeletrolítico e ácido-básico 
graves, com potássio baixo. Diante de tal descompensação, terapia adequada foi instituída, porém a
paciente evoluiu negativamente, falecendo por PCR em aproximadamente 48 horas. 
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CÓDIGO: SB2277 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA 
INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA E NA QUALIDADE DE VIDA DESTE PACIENTE 
ALUNO: HARYCELMA ROSILENY PEREIRA (5231384402) 
ORIENTADOR: ANA ELZA OLIVEIRA DE MENDONCA (78551897420) 
CO-AUTOR: ANDREA DA SILVA CAVALCANTI (1172006466) 
CO-AUTOR: TALIANA SANTOS DE MELO (5787654463) 
CO-AUTOR: DANIELLE DUMARESQ FERREIRA (1213843499) 

Resumo:  
 
        INTRODUÇÃO: A insuficiência renal crônica (IRC) caracteriza-se pela evolução lenta e progressiva 
da disfunção renal, apresentando como principais fatores de risco para Doença Renal Crônica (DRC) a
Hipertensão arterial, Diabetes mellitus e História familiar de DRC. OBJETIVO: A elaboração do presente
estudo de caso teve a finalidade de avaliar a eficácia do tratamento de hemodiálise em um paciente com
IRC, e qual a dimensão deste na qualidade de vida destes pacientes. METODOLOGIA: Através da coleta
de dados em análises de prontuários, encontrados no setor de hemodiálise de um hospital de referência de
natal/RN, foi possível “produzir” este estudo de caráter exploratório. RESULTADOS: o paciente submetido
à hemodiálise deve receber uma assistência continuada até que sejam restabelecidas suas atividades físicas
e fisiológicas essenciais para que se enquadre novamente ao seu ambiente e atividades diárias.
CONCLUSÃO: A experiência vivida permitiu ao grupo verificar a importância da elaboração de um plano
assistencial de enfermagem para as patologias estudadas e, e assim, o esclarecimento sobre o impacto das
ações de enfermagem contextualizadas conforme cada situação. Acentuando a importância de uma visão
global sobre o paciente, não se prendendo apenas a teoria, mas também as particularidades de cada
indivíduo. 
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CÓDIGO: SB2280 
TÍTULO: DIREITO À MORADIA NO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: JULES MICHELET PEREIRA QUEIROZ E SILVA (6422834438) 
ORIENTADOR: JAHYR PHILIPPE BICHARA (64301230300) 

Resumo:  
 
        O Direito Constitucional à Moradia por sua recente expressa positivação na Lei Maior no rol dos
direitos sociais carece de investigação para a descoberta de caminhos para sua efetivação, no presente artigo
a análise da legislação e das políticas públicas faz a construção de uma profunda reflexão acerca dos erros e
acertos e direciona para uma verdadeira efetividade do referido direito. Nessa esteira, será realizado um
diagnóstico dos fatos, legislação e jurisprudência, junto a uma construção de novas perspectivas para a
efetividade do Direito Fundamental à Moradia. Enquanto escopo, a realização de um diagnóstico dos fatos,
legislação e jurisprudência, junto a uma construção de novas perspectivas para a efetividade do Direito
Fundamental à Moradia e sua proteção, especialmente na cidade de Natal, através da legislação específica e
dos órgãos competentes, percorrendo o ordenamento jurídico brasileiro no todo, partindo da Constituição e
passando pelas regulamentações infraconstitucionais. Para uma efetividade de tal direito é necessário
conhecer, então a Educação Jurídica Popular foi escolhida nessa pesquisa para servir como resultado de
efetivação, tendo em vista que conhecer os direitos e como exercê-los é como re-fundar os direitos 
fundamentais no tocante de publicizar tais direitos e, principalmente, o Direito à Moradia para que assim
possa provocar não só o Poder Judiciário, mas os órgãos competentes para o encaminhamento de políticas
públicas. 

Palavras chave: Moradia; Educação; Cidadania 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2283 
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE GASTRECTOMIA A 4/5 E GASTRECTOMIA TOTAL 
NA TERAPÊUTICA DO CÂNCER GÁSTRICO DISTAL 
ALUNO: FELLIPE ALEXANDRE MACENA SALVIANO (6895186417) 
ORIENTADOR: ANTONIO MEDEIROS DANTAS FILHO (79862349468) 
CO-AUTOR: JOANA MENDEZ DANTAS DE MIRANDA (5546376422) 
CO-AUTOR: NINA ROSA BARBALHO CORREIA LIMA (4806656488) 
CO-AUTOR: DIOGO FERNANDES TORQUATO (5900722422) 

Resumo:  
 
        O câncer gástrico continua sendo uma neoplasia do aparelho digestivo muito prevalente no mundo,
ocupando lugar de destaque no Brasil. Tal neoplasia está relacionada a fatores ambientais, como dieta rica
em sal e nitrato, além de fatores genéticos e outros adquiridos. O tratamento eficaz para câncer gástrico é a
cirurgia radical, com margens livres e linfadenectomia adequada, não sendo alcançados bons resultados
com quimioterapia ou radioterapia. Tal trabalho visa comparar resultados precoces da gastrectomia parcial
a 4/5 em relação a gastrectomia total para o câncer de estômago localizado abaixo da incisura angular do
órgão. Os resultados mostram que não há diferenças estatisticamente significativas entre as gastrectomias
no que se refere às complicações precoces. 

Palavras chave: CÂNCER GÁSTRICO, GASTRECTOMIA PARCIAL E TOTAL, COMPLICAÇÕES 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2284 
TÍTULO: PERFIL DOS OBESOS DO AMBULATÓRIO DE TRATAMENTO DA OBESIDADE DO 
HUOL ENTRE 2007 – 2008 
ALUNO: LAIZE PESSOA LEITE DE BRITTO CASTRO (986793418) 
ORIENTADOR: SELMA SOUSA BRUNO (44456042400) 
CO-AUTOR: CAIO ALANO DE ALMEIDA LINS (6493972400) 
CO-AUTOR: SHEYLA THATIANE SANTOS DO LAGO (3445846405) 
CO-AUTOR: MARIZE JÁCOME GONÇALVES (1195804466) 

Resumo:  
 
        INTRODUÇÃO: Estudos atuais apontam que a obesidade é um dos maiores problemas de saúde
pública em muitas partes do mundo, no Brasil, é observado um aumento de cerca de 90% desta população
nos últimos 30 anos. OBJETIVO: Traçar o perfil dos obesos atendidos no ambulatório de tratamento da
obesidade do Hospital Universitário Onofre Lopes-HUOL, em Natal-RN. MATERIAIS E MÉTODOS: 21 
obesos, estudados entre agosto de 2007 a junho de 2008, sendo avaliado os aspectos clínicos, a presença de
có-morbidades e variáveis antropométricas. ANÁLISE ESTATÍSTICA: Utilizando-se o SPSS 15.0 para 
tratar os dados em frequência de apresentação, média e desvio padrão. RESULTADOS: os obesos foram
predominantemente feminina (71,42%), solteira (47,61%), com média de idade de 36,3+12,8 anos,
sedentária (57,14%), com média de Índice de Massa Corporal (IMC) de 49,1+4,3Kg/m², relação Cintura-
Quadril (RCQ) de 0,97+0,06 e da circunferência do pescoço de 44,2+3,9 cm. Considerando as medidas
antropométricas, os obesos na maioria eram mórbidos (80,95%) e com adiposidade abdominal (52,38%).
Quanto às co-morbidades associadas, as mais freqüentes foram a Hipertensão Arterial Sistêmica-HAS 
(71,42%) e o diabetis mellitus (23,80%), e 61,90% apresentaram quadro álgico especialmente em
articulações de MMII.CONCLUSÃO: a maioria dos obesos que procurou tratamento para obesidade eram
mulheres jóvens, sedentárias e com hipertensão. A adiposidade abdominal, o contrário da literatura, foi
mais frequentes nas mulheres. 

Palavras chave: Obeso 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2288 
TÍTULO: MUNDO DO TRABALHO ATUAL E AS IMPLICAÇÕES MENTAIS PARA OS 
TRABALHADORES DE ENFERMAGEM ONCOLÓGICA 
ALUNO: EMELINE GOMES DE SENA (1064382479) 
ORIENTADOR: SORAYA MARIA DE MEDEIROS (20018096468) 
CO-AUTOR: SHEILA DUARTE DE MENDONCA (6054627473) 
CO-AUTOR: JONAS SAMI ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA (3592644416) 

Resumo:  
 
        Este estudo propõe-se a analisar implicações mentais decorrentes do trabalho em enfermagem
oncológica, no mundo do trabalho atual. Pesquisa do tipo qualitativa, descritiva, com abordagem na história
oral temática. Consta de duas etapas, sendo a primeira a revisão literária e a segunda, em fase atual de
realização, a pesquisa de campo. Análise das informações será pelas categorias trabalho em enfermagem;
enfermagem oncológica; sofrimento psíquico. Resultados hora apresentados constituem-se da análise da 
revisão, realizada de fevereiro a agosto de 2008, na Biblioteca Virtual em Saúde, através dos descritores
enfermagem oncológica; trabalho; saúde mental. Sobre trabalho em enfermagem oncológica, constatou-se 
que no seu cotidiano há fatores gratificantes, como recuperação dos pacientes, mas há convivência com
sofrimento do doente e de seus familiares, medo das recidivas e repetidas internações; expectativa do
diagnóstico, perspectivas de cura; reações da quimioterapia; impotência em casos terminais e morte
inevitável. Somando-se a esse cotidiano de dor e morte, há que se considerar ainda características do
trabalho em saúde no mundo atual, com adoção por trabalhadores pelo multiemprego ou longa jornada de
trabalho, para suplementar o salário, além da competição, das relações de poder e das exigências do
mercado de trabalho. Concluiu-se que a permanência ao lado desse paciente e de sua família é fonte de
sofrimento psíquico para esses profissionais de saúde. BOLSA REMUNERADA PIBIC 

Palavras chave: Enfermagem Oncológica; Trabalho; Saúde Mental 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2303 
TÍTULO: CRISTALIZAÇÃO DE ALGUNS MÉIS DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: VIRGINIA DE SOUZA BARBOSA (4475644470) 
ORIENTADOR: GERBSON AZEVEDO DE MENDONCA (45550131404) 

Resumo:  
 
        O mel é um produto alimentício produzido pelas abelhas melíferas a partir do néctar das flores. Alguns
méis apresentam a cristalização que é um sério problema encontrado no seu armazenamento, pois durante o
processamento do mel aumenta a mão-de-obra e limita o seu fluxo para que se realize o envase. Neste
trabalho foram utilizados méis de quatro municípios do Estado do Rio Grande do Norte oriundos de
floradas de algaroba, Prosopis juliflora, jurema preta, Mimosa hostilis Benth, ambos produzidos em Lajes;
aroeira, Schinus terebinthifolius Raddi, marmeleiro, Cydonia oblonga, produzidos em Apodi; oiticica,
Licania rígida Benth, produzido em Angicos e méis silvestres (várias espécies botânicas) produzidos em
Lajes e Touros. Neles foi estudado o tempo de cristalização tanto na sua forma monofloral, silvestre como
nas misturas do mel de algaroba com marmeleiro e marmeleiro com silvestre de Lajes nas proporções de 0,
25, 50, 75 e 100%%. Os méis foram distribuídos em cinco replicações e sete tratamentos, e mantidos à
temperaturas de 14°C e 28°C. Foram submetidos a análises de cor, umidade e °Brix. Observou-se que o mel 
de algaroba foi o primeiro a apresentar cristais, tanto puro quanto nas diferentes proporções de sua mistura
com o mel de marmeleiro. Os méis de jurema preta e oiticica não apresentaram cristais durante todo o
período experimental, e os méis de algaroba, aroeira, marmeleiro, silvestre de Lajes e silvestre de Touros
apresentaram mudança de cor quando cristalizados. 

Palavras chave: mel, cristais, tempo de cristalização 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2304 
TÍTULO: DIAGNÓSTICO DAS ESPÉCIES DE MOLLUSCA BENTÔNICOS DO QUEBRA-MAR DA 
REDINHA VELHA-NATAL/RN 
ALUNO: RAPHAELLA SILVA DA COSTA MADRUGA (8930056490) 
ORIENTADOR: ROSANGELA GONDIM D OLIVEIRA ARAUJO (10629343420) 
CO-AUTOR: NATALIA ANDREA CRACIUN BOCCARDI (6160022466) 
CO-AUTOR: LEONAM GOMES RODRIGUES (7383766474) 
CO-AUTOR: NEWTON DE SOUZA PEREIRA FILHO (5949030419) 

Resumo:  
 
        O quebra-mar localizado na praia da Redinha Velha, litoral Norte de Natal/RN construído com o
intuito de conter a força do mar sobre o Rio Potengi, apresenta um local propício para instalação de
comunidades bentônicas. Diante da vulnerabilidade do local para abrigar espécies invasoras advindas por
água de lastro e incrustação de cascos de navios devido à entrada de embarcações para o Porto de Natal,
realizou-se um levantamento das espécies de moluscos bentônicos encontrados na formação artificial, com
um intuito de criar um grupo padrão para análise posterior da presença de espécies invasoras. Os espécimes
encontrados compreendem dois grupos: Gastropoda, e Bivalvia, coletados manualmente a partir de senso
visual e identificados no Laboratório de Invertebrados Bentônicos da UFRN. As espécies encontradas
foram: Ostrea sp; Tegula viridula (Gmalin, 1791); Neritina virginea (Linnaeus, 1758); Collisella subrugosa
(Orbigny,1846); Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767); Brachidontes sp; Cerithuium atratum (Born,
1778); Littorina flava (King e Bndenp, 1832) e Pugilina morio (Linnaeus, 1758). Apesar do quebra-mar se 
localizar em região portuária, as espécies registradas são comumente encontradas em praias próximas, o
que serve de base para estudos posteriores referentes à presença de espécies exógenas ou ações antrópicas e
suas influencias sobre as populações atuais do local. 

Palavras chave: Moluscos, zona portuária. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2305 
TÍTULO: SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UM PACIENTE COM 
TUMOR DE CABEÇA DE PÂNCREAS EM UTI DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM 
NATAL/RN. 
ALUNO: MARIETA SOUSA TAVARES EMIDIO (4991196493) 
ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO (13040600478) 
CO-AUTOR: ALBA ISABELLE MENEZES RATIS (1180638476) 
CO-AUTOR: ROBERTA VAZ DOS SANTOS (5480215469) 
CO-AUTOR: ELILIAN MAIRA DE SOUZA VARELA (4936852430) 

Resumo:  
 
        A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é a aplicação técnico-científica dos 
conhecimentos de enfermagem, pela qual o enfermeiro planeja as ações a serem realizadas para cada
paciente de forma individualizada. Esse estudo surgiu da vivência da disciplina de Clinica Avançada,
objetivando descrever a SAE a um paciente portador de tumor de cabeça de pâncreas internado na UTI do
Hospital Universitário Onofre Lopes. Para tanto, foram identificados os principais diagnósticos de
Enfermagem e suas respectivas intervenções, baseados em CARPENITO (2006). Os diagnósticos
detectados foram: mobilidade física prejudicada; comunicação verbal prejudicada; ansiedade; medo;
conforto prejudicado e síndrome do déficit no autocuidado. Realizamos como intervenções: ensinar a
realizar exercícios ativos de amplitude dos movimentos; proporcionar métodos alternativos de
comunicação; proporcionamento de tranqüilidade e conforto; promoção da participação no autocuidado;
além do resgate da auto-estima e autodeterminação. Pelo estudo ficou perceptível que com a
implementação da SAE nos serviços de saúde, o foco da assistência torna-se mais direcionado, dando maior 
resolutividade aos casos e, otimizando o suporte técnico-científico empregado na educação preventiva, 
promocional, curativa e de reabilitação da saúde do paciente; beneficiando assim, os usuários, seus
familiares e os profissionais de saúde. 

Palavras chave: sistematização, tumor de cabeça de pancreas, enfermagem 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2306 
TÍTULO: EFEITO DO EXTRATO AQUOSO DA BABOSA (ALOE VERA) NOS PARÂMETROS 
HEMATOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS E SUA INFLUÊNCIA NA BIODISPONIBILIDADE DO 
PERTECNETATO DE SÓDIO (NA99MTCO4) EM RATOS WISTAR 
ALUNO: MONIQUE BATISTA DA COSTA (796179484) 
ORIENTADOR: CECILIA MARIA DE CARVALHO XAVIER HOLANDA (20017065453) 
CO-AUTOR: MAURICIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR (5986131452) 
CO-AUTOR: ELIAS HERCULANO DE OLIVEIRA (6365613482) 

Resumo:  
 
        Aloe vera ou “babosa” é um produto natural amplamente usado no Brasil e no mundo como agente
medicinal em queimaduras e cicatrização de feridas, além de combater determinadas infecções
gastrintestinais e urinárias. Pertecnetato de sódio marcado com tecnécio-99m (Na99mTcO4) é um 
radiofármaco utilizado em exames de cintilografia computadorizada. Diversas drogas podem interferir no
comportamento biológico de radiofármacos e nos parâmetros bioquímicos e hematológicos. Até o momento
não se conhecia a biodisponibilidade do Na99mTcO4 em um organismo submetido ao tratamento crônico
com Aloe vera, bem como a alteração nos parâmetros sanguíneos nesses organismos. O estudo revelou que
o extrato aquoso de Aloe vera não alterou significativamente os parâmetros bioquímicos e hematológicos
dos ratos Wistar, porém os resultados relativos ao efeito da babosa sobre a biodisponibilidade do
pertecnetato de sódio demonstram que esse extrato natural altera a biodisponibildade desse radiofarmaco
em órgãos de ratos cronicamente tratados com babosa. 

Palavras chave: Aloe vera; babosa; radiofármacos; biodistribuição; Tecnécio-99m. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2308 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DA DOSE RESPOSTA DE BANANEIRA (MUSA SPP CV. CAIPIRA) A 
EXPOSIÇÃO AO NACL IN VITRO 
ALUNO: ISABELE ARAGAO GOMES (6239649457) 
ORIENTADOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (39198200453) 
CO-AUTOR: JOSÉ FLAMARION OLIVEIRA (10829474404) 
CO-AUTOR: EDILMA DA COSTA PEREIRA (76113736415) 
CO-AUTOR: LUCILA KARLA FELIX LIMA BRITO (87802643449) 

Resumo:  
 
        A variação somaclonal, fonte de variabilidade genética obtida in vitro, associada a uma pressão de
seleção, constitui uma ferramenta importante no melhoramento de plantas. Nesse contexto, o objetivo deste
trabalho foi determinar a melhor dose de NaCl para realizar uma posterior seleção in vitro. Para isso foram
utilizados brotos de bananeira da variedade Caipira medindo 1cm de comprimento. Os brotos foram
inoculados em meio MS acrescido das seguintes concentrações, 0; 50; 75 e 100 mM de NaCl e
permaneceram durante 120 dias de cultivo em sala de crescimento O experimento foi dividido em 60 dias
de multiplicação e 60 dias de enraizamento. Ao final da multiplicação (60 dias) foram computados: a altura
e o número de folhas dos propágulos, a taxa de formação de brotos e para o enraizamento (60 dias) a taxa
de enraizamento e o comprimento da raiz. Na multiplicação foi observado uma redução em todos os
parâmetros avaliados. A altura e produção de folhas dos propágulos inoculados foram os mais afetados. A
taxa de enraizamento dos brotos foi menor nas concentrações de 75 e 100 mM apesar de que ao final dos 60
dias todos os brotos enraizaram. Entretanto, o comprimento das raízes foi fortemente reduzido. Ao final do
experimento a taxa de sobrevivência que variou de 92 (controle), 85 ( 50 Mm ), 72 ( 75 mM ) a 60% ( 100
mM ) entre os tratamentos. Dos resultados obtidos conclui-se que a melhor concentração para se realizar 
uma seleção in vitro é a de 75 mM de NaCl. 

Palavras chave: Bananeira, cv. caipira, resistencia, salinidade, seleção in vitro 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2310 
TÍTULO: O CUIDAR NO PROCESSO PEDAGOGICO: CONCEPÇÕES DOS DOCENTES DA 
GRADUAÇÃO DE ENFERMAGEM NA UFRN 
ALUNO: SABRINA VIANA ALMINTAS (5441485418) 
ORIENTADOR: ROSALBA PESSOA DE SOUZA TIMOTEO (12355844453) 
CO-AUTOR: ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA (1173783482) 

Resumo:  
 
        Mundialmente cresce a preocupação sobre o planeta, e o futuro do ser humano. Mudanças são
necessárias e urgentes no tocante à recuperação de uma humanidade perdida na impessoalidade, na falta de
afetividade. O cuidar é uma atitude esperada dos seres humanos perante uma necessidade de mudanças
paradigmáticas no atual contexto. O cuidar, na enfermagem, surge como essência profissional, como
processo de trabalho e como base teórica; ultrapassa a dimensão unicamente racional e assistencialista do
fazer, para alcançar a dimensão relacional e multidimensional. Essa forma singular de interação, que o
cuidado pressupõe e estabelece, não pode ser alcançada, todavia, com uma formação que se limita aos
procedimentos técnicos e é baseada em uma simples intervenção profissional. Assim, busca-se com este 
estudo compreender a concepção do cuidar que está presente na ação pedagógica dos docentes do Curso de
Enfermagem da UFRN, uma vez que isto se constitui para a universidade um grande desafio, o rompimento
com o pensar/fazer fragmentado, substituindo-o pelo pensamento integrado, interrelacionado, 
contextualizado e global não só do ensino em saúde, mas do ensino de enfermagem. Trata-se de um estudo 
qualitativo de caráter fenomenológico. Torna-se imprescindível compreender a concepção de cuidar que
está presente na ação pedagógica dos docentes de enfermagem buscando dar embasamento para uma
educação voltada para a solidariedade como uma autêntica revolução pela sensibilidade. 

Palavras chave: Cuidar, Agir Pedagógico, Enfermagem. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2311 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIINFLAMATÓRIA DE UM HEPARINÓIDE 
EXTRAÍDO DO CAMARÃO CINZA (LITOPENAEUS VANNAMEI). 
ALUNO: LUCILLA RODRIGUES DE SOUZA (6009738407) 
ORIENTADOR: SUELY FERREIRA CHAVANTE (33615217420) 
CO-AUTOR: ADRIANA DA SILVA BRITO (5059628450) 
CO-AUTOR: DAYSE SANTOS ARIMATEIA (5761011417) 
CO-AUTOR: MARCELO ANDRADE DE LIMA (4869395452) 

Resumo:  
 
        Devido sua habilidade de interferir em diversos eventos biológicos como metástase, cicatrização,
diferenciação celular e resposta inflamatória, a heparina tem sido alvo de estudos que visam o
desenvolvimento de novos agentes terapêuticos. Apesar de todo esse potencial, o aproveitamento clínico
das propriedades antiinflamatórias da heparina ainda é limitado devido sua forte atividade anticoagulante, o
que tem estimulado a pesquisa por moléculas análogas, heparinóides, que apresentem efeitos colaterais
reduzidos. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar as atividades antiinflamatória e
antihemostática do heparinóide isolado a partir do cefalotórax do camarão cinza (Litopenaeus vannamei).
Em um modelo de inflamação aguda, induzida por tioglicolato de sódio, foi possível verificar que o
heparinóide diminuiu o influxo celular para o local da injúria em mais de 50%, além de reduzir também as
atividades de metaloproteinases envolvidas na resposta inflamatória. Comparada a heparina, o heparinóide
ainda apresentou atividade anticoagulante e efeito hemorrágico reduzidos. Diante destes resultados pode-se 
demonstrar que o heparinóide obtido do camarão cinza minimiza a resposta inflamatória, podendo surgir
como fonte alternativa para novos fármacos com essa finalidade. 

Palavras chave: Atividade antiinflamatória, heparinóide, camarão cinza. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2316 
TÍTULO: UROANÁLISE: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE RESULTADOS DA TIRA REATIVA E 
ANÁLISE MICROSCÓPICA. 
ALUNO: RAFAELA DE MELO PEREIRA (6127143497) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE SOUZA BRITO (12411167415) 
CO-AUTOR: JESSICA ESCOREL CHAVES CAVALCANTI (6174878473) 
CO-AUTOR: MARIANA ARAUJO PAULO DE MEDEIROS (7386558481) 
CO-AUTOR: BRUNA RAFAELA LOURENCO MIRANDA (10899326773) 

Resumo:  
 
        Com o objetivo de avaliar a interferência entre parâmetros da tira reativa foi proposto esse trabalho
que analisou resultados de 1016 sumários de urina com sedimentoscopia, realizados e arquivados na
Disciplina Uroanálise, Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas-UFRN, no período de março de 
2006 a novembro de 2007. Foram selecionados os valores do pH e os escores da tira reativa nas áreas de
leucócitos e sangue. Das 1016 amostras analisadas 732 (72,05%) tinham pH entre 5 e 6 e em 284 (27,95%)
das amostras o pH foi � 6,5. Quanto à pesquisa de esterases leucocitárias e hemoglobina a tira mostrou-se 
positiva em 246 (24,21%) e 400 (39,37%), respectivamente. A análise microscópica de leucócitos e
hemácias mostrou que quando a reação foi negativa na tira reativa para as áreas citadas, observou-se 3�3,5 
leucócitos p.c (400X) e 1�1,73 hemácias p.c (400X), enquanto que as amostras positivas mostraram 23�13 
leucócitos p.c (400X) e 16�7,1 hemácias p.c (400X). A análise dos dados permite concluir que não foi 
observada nenhuma interferência do pH com relação aos resultados da tira reativa nas duas áreas após
compararmos os achados de leucócitos e hemácias na análise microscópica, pois esses estiveram em
consonância com os escores da tira reativa em todas as faixas de pH. 

Palavras chave: Tira reativa,leucócitos, hemácias, pH 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2318 
TÍTULO: EXPRESSÃO DE GLP-1 EM INTESTINO DE RATOS WISTAR APÓS A INGESTÃO DA 
FARINHA DE ALGAROBA (PROSOPIS JULIFLORA). 
ALUNO: PAULO RICARDO PORFIRIO DO NASCIMENTO (6903011463) 
ORIENTADOR: JACIRA MARIA ANDRADE DE SOUSA (42950457487) 
CO-AUTOR: PAULO SERGIO MARINHO LUCIO (49188178404) 
CO-AUTOR: NAIANNE KELLY CLEBIS (2441924990) 
CO-AUTOR: DJANILSON LOPES MARTINS (6886073494) 

Resumo:  
 
        As ações do hormônio GLP-1 sobre a tolerância à glicose e secreção de insulina, mediadas pela
ingestão de carboidratos complexos e fibras da dieta, são bem conhecidas. Este trabalho objetiva avaliar se
o galactomanano da farinha de sementes de Prosopis juliflora (algaroba) altera expressão de GLP-1, no 
intestino de ratos Wistar. Os animais foram divididos em 3 grupos de acordo com o tipo de fibra presente
na dieta: 1- Algaroba; 2- Algaroba/celulose; 3- Celulose. Durante 2 meses de ensaio biológico o peso dos
animais foi registrado; após este período os animais foram deixados em jejum por 12h, anestesiados e
sacrificados. O sangue foi coletado para a determinação da glicemia e os intestinos removidos para a
extração RNA, seguida da realização de RT-PCR; os produtos desta reação foram analisados pelo seu perfil
eletroforético em gel de agarose 1,2% corado com brometo de etídio. Foram usados primers
complementares a uma seqüência dentro do gene que codifica a G3PDH, que funcionou como controle
positivo da RT-PCR.Os resultados de glicemia não mostram diferença estatística significativa entre os 3
grupos (P>0.05). O ganho de peso corporal dos animais do grupo 1 em relação ao grupo 2 apresentou
diferenças estatísticas significantes (P<0.05). Os resultados da RT-PCR mostram que, nas condições 
experimentais deste trabalho, uma dieta rica em galactomanano não influencia a expressão de GLP-1 em 
células L-intestinais dos ratos. 

Palavras chave: GLP-1; Glicemia; Galactomanano; Algaroba; Prosopis juriflora; 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2319 
TÍTULO: ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DA OCORRENCIA DE FENDAS ORAIS EM CRIANÇAS 
ATENDIDAS NO HOSPITAL DE PEDIATRIA/UFRN 
ALUNO: ANASSELY BEZERRA BESSA (5572187488) 
ORIENTADOR: ADRIANA AUGUSTO DE REZENDE (5410395808) 
CO-AUTOR: SANDRA REGINA DE OLIVEIRA (2501440854) 
CO-AUTOR: MARIA LEILA CARDOSO (2703456476) 
CO-AUTOR: JOÃO FELIPE BEZERRA (1186161450) 

Resumo:  
 
        As fendas orais são malformações caracterizadas pela formação incompleta das estruturas que separam
a cavidade nasal e a cavidade oral, geralmente estabelecida precocemente, ainda na vida intra-uterina. O 
objetivo deste trabalho é realizar um estudo epidemiológico do perfil de ocorrência das fendas orais não-
sindrômicas em crianças do Estado do Rio Grande do Norte, buscando identificar características entre os
portadores de fendas faciais, a prevalência de fendas lábio-palatinas de ambos os sexos e a pré-disposição 
para crianças do sexo masculino. Este inquérito epidemiológico foi baseado em um grupo de 123 pacientes
infantis de ambos os sexos portadoras de fendas, com diagnóstico baseado em critérios clínicos. Os
pacientes foram atendidos e triados pelo Programa de Atendimento aos Fissurados do Hospital de Pediatria
(HOSPED) – UFRN. A análise dos dados demonstrou que: quanto ao tipo da fenda, prevaleceram às fendas
do tipo lábio-palatina com 47% dos casos, seguida da fenda palatina isolada com 28% e 16% apresentavam
somente fenda labial. Quanto ao sexo, houve uma incidência de fendas total de 62% no masculino e 32% no
feminino. A relação entre o sexo e o tipo de fenda prevalente (lábio-palatina) foi de 32% para o masculino e 
16% para o feminino. De acordo com a amostragem dos dados pode-se concluir que existe realmente uma 
prevalência de fendas lábio-palatina, e que o sexo masculino tem uma predisposição maior a ser acometido 
com fendas. 

Palavras chave: Epidemiologia. Fenda lábio-palatino. Fenda palatina. Sexo. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2320 
TÍTULO: MORFOLOGIA TESTICULAR DO GAFANHOTO TROPIDACRIS COLLARIS. 
ALUNO: CLAUDIO BRUNO SILVA DE OLIVEIRA (6745139405) 
ORIENTADOR: RENATA SWANY SOARES NASCIMENTO (90460146491) 
CO-AUTOR: CARLOS AUGUSTO GALVAO BARBOZA (67269621420) 

Resumo:  
 
        Tropidacris collaris, é uma espécie de gafanhoto presente em diversos ambientes na América tropical.
Tem sido visto como uma praga por alguns agricultores por se alimentar de plantas de interesse econômico.
Sendo assim, ressalta-se a importância de se conhecer aspectos de sua biologia. O objetivo deste trabalho
foi descrever a morfologia testicular do T. collaris, visando descrever seu processo de espermatogênese. Os
animais coletados no município de Tibau do Sul/RN no período de 2 a 8 de fevereiro de 2008, foram
sedados e dissecados para a retirada de suas gônadas, que posteriormente passaram por técnicas
histológicas de rotina e coradas pela técnica de Hematoxilina - Eosina (H-E). A visualização, ao 
microscópio de luz, mostrou que o processo de espermatogênese no gafanhoto acontece em cistos
agrupados em certas regiões do testículo, sendo possível num corte longitudinal do folículo testicular se
observar todo o processo. Histologicamente a espermatogênese no gafanhoto ocorre em quatro áreas
nítidas: Germinário, onde as espermatogônias encontram-se agrupadas; Zona de crescimento, onde estão 
cistos de espermatogônias em processo de mitose; Zona de redução, que contem espermatócitos primários e
secundários em meiose; e Zona de transformação, com as espermátides em processo de espermiogênese. A
descrição morfológica testicular nesta espécie foi similar às demais espécies de gafanhoto, confirmando a
grande semelhança no processo de espermatogênese que há neste grupo de animais. 

Palavras chave: Tropidacris collaris, morfologia, gônada 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2322 
TÍTULO: TRIATOMÍNEOS DO SERIDÓ: ECÓTOPOS NATURAIS E PERIDOMICILIARES. 
ALUNO: RODRIGO LIRA DA TRINDADE (1229231463) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA FREIRE DE MELO XIMENES (20007256434) 
CO-AUTOR: GLAUCIA DE OLIVEIRA FERNANDES (5318454437) 
CO-AUTOR: JOSE HILARIO TAVARES DA SILVA (5375252465) 

Resumo:  
 
        O Nordeste é uma das regiões mais pobres do país e ainda muito ruralizada com índice elevado de
moradias de baixa qualidade propícias à colonização de triatomíneos. Apesar de todo avanço científico
sobre o vetor e o parasito, a Doença de Chagas ainda é uma séria ameaça às populações interioranas
nordestinas. O objetivo do estudo foi realizar um levantamento dos insetos vetores da DCH no Seridó do
RN, assim como os seus ecótopos. O trabalho foi realizado nos municípios de Currais Novos, Caicó, Serra
Negra do Norte e Jucurutu e foram capturados 220 triatomíneos imaturos e adultos das espécies Triatoma
brasiliensis (n=55), Triatoma pseudomaculata (n=81), Rhodnius nasutus (n=83) e Panstrongylus lutzi (n=1).
Os barbeiros foram encontrados em locais com galinhas, pebas, coelhos, preás e outros roedores. No
entanto constatou-se que o ecótopo preferencial foi o galinheiro coberto por palhas de palmeiras secas,
sendo habitado tanto por espécies do gênero Triatoma quanto Rhodnius. No período seco os triatomíneos
foram mais abundantes que no chuvoso. Em um dos municípios se observou uma provável associação
competitiva entre o Argas miniatus e R. nasutus resultando em exclusão do barbeiro em alguns galinheiros.
Os resultados são parciais, no entanto constata a real necessidade de intensificar as ações voltadas ao
controle desses vetores na região do Seridó. Fonte/financiamento: CNPq - Programa de pesquisas 
ecológicas de longa duração -PELD-Caatinga. 

Palavras chave: Triatomíneos, doença de Chagas, ecótopos, controle e Seridó. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2323 
TÍTULO: PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE DESENVOLVIDO POR ACADÊMICAS DO 
CURSO DE ENFERMAGEM PARA O PROGRAMA TRILHAS POTIGUARES 2008 NO MUNICÍPIO 
DE PEDRO VELHO-RN 
ALUNO: ROSANA KELLY DA SILVA MEDEIROS (6071906474) 
ORIENTADOR: TASIA HORTENCIO DE LIMA MEDEIROS (7415230434) 
CO-AUTOR: FERNANDA SAMYLLA DA SILVA SANTOS (6947349427) 
CO-AUTOR: LEILA APARECIDA DE VASCONCELOS (5006850450) 
CO-AUTOR: ANA PAULA DE SOUZA SANTOS (6411830460) 

Resumo:  
 
        O Projeto de Extensão Trilhas Potiguares da UFRN aproxima os acadêmicos das várias áreas de
conhecimento às comunidades do interior do estado. A partir dessa proposta, as estudantes do 6º período do 
curso de enfermagem elaboraram um projeto pedagógico pautado nas necessidades do município de Pedro
Velho. Este apresenta altas taxas de gravidez na adolescência e más condições de higiene entre as crianças,
além da carência quanto à preservação dos recursos naturais, incluindo o destino inadequado do lixo
atrelado à incidência de dengue. Dessa forma, foram desenvolvidas oficinas com adolescentes para discutir
saúde sexual e reprodutiva com o objetivo de sensibilizá-los sobre a importância de práticas sexuais seguras 
para prevenção de gravidez precoce e a diminuição dos índices de DST/AIDS nessa faixa etária. Com as
crianças trabalhou-se higiene pessoal e a questão da dengue e do lixo, uma vez que estas podem contribuir
muito para a eliminação de focos na região peridomiciliar e atuam como multiplicadores dessa idéia. A
partir daí, foi proposto formas de reutilizar o lixo reciclável com oficinas de confecção de brinquedos e
jogos educativos. As atividades foram realizadas em escolas rurais e urbanas com boa recepção dos alunos,
professores e funcionários, principalmente nas escolas rurais, nas quais se evidenciava o abandono, tanto
quanto às condições mínimas para o funcionamento, bem como a carência e situação de vulnerabilidade
social demonstrada pelas crianças e adolescentes. 

Palavras chave: trilhas potiguares, saúde, enfermagem 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2324 
TÍTULO: EXPOSIÇÃO A RISCOS E DOENÇAS AOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA – 
VIGILANTE NOTURNO 
ALUNO: ALYNE DE OLIVEIRA MATOS (7192512494) 
ORIENTADOR: SORAYA MARIA DE MEDEIROS (20018096468) 
CO-AUTOR: ANNA KAROLINE DE ARAUJO PEREIRA (5978966400) 
CO-AUTOR: FERNANDA SAMYLLA DA SILVA SANTOS (6947349427) 
CO-AUTOR: ROSANA KELLY DA SILVA MEDEIROS (6071906474) 

Resumo:  
 
        O estudo objetiva compreender as relações entre o trabalho de vigilante noturno e o processo saúde-
doença, através da identificação dos aspectos que oferecem risco à saúde deste trabalhador e as doenças que
podem acometê-lo na execução das suas tarefas. A metodologia consistiu na análise bibliográfica sobre o
tema. As perturbações no sono, principal queixa dos trabalhadores noturnos, afetam os ritmos circadianos,
produzindo transtornos do sono, fadiga crônica e síndromes neuróticas (ansiedade ou depressão crônica).
Outra interferência do trabalho noturno refere-se ao desequilíbrio entre os horários das refeições e a
secreção e motilidade gastrointestinal, mudança na qualidade dos alimentos, hábitos de “beliscar”, maior 
consumo de cafeína, álcool e fumo, favorecendo problemas digestivos. Há também o risco de desenvolver
doenças cardiovasculares, visto que o trabalho noturno é um fator de estresse, alterando a pressão arterial, o
ritmo cardíaco, os processos trombóticos e o metabolismo dos lipídeos e da glicose, influenciados também
pelo estilo de vida. Os relacionamentos familiares e sociais também podem ser prejudicados. Além destes,
há o risco inerente a própria profissão de vigilante, pois, encarregado de proteger o patrimônio, é vítima da
violência dos assaltantes. O trabalho noturno pode levar os trabalhadores a ter pior desempenho em suas
tarefas, expô-los a maiores riscos de acidentes de trabalho e a estressores ambientais, levando à
incapacidade funcional precoce. 

Palavras chave: Trabalho noturno; Processo saúde-doença; Vigilante noturno 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2327 
TÍTULO: EFEITO DE GLICANA OBTIDA DE CAMARÃO NA RESPOSTA IMUNE DE 
CAMUNDONGO 
ALUNO: GRACIELLE RODRIGUES DANTAS (6497929479) 
ORIENTADOR: JANEUSA TRINDADE DE SOUTO (61689858400) 

Resumo:  
 
        A proteção do hospedeiro contra partículas estranhas depende da integridade das primeiras barreiras de
defesa. Assim, durante uma infecção causada por microorganimos ocorre a liberação de mediadores
químicos que em geral deflagram os sinais cardinais da inflamação. Dessa forma, um processo inflamatório
devidamente regulado protege o hospedeiro de infecções e permite o remodelamento da estrutura e re-
estabelecimento da função dos tecidos danificados. No entanto, uma inflamação exagerada e desregulada
pode levar à várias doenças agudas e crônicas sérias, gerando danos teciduais que podem ser irreparáveis
como perda da função do tecido ou órgão afetados. Em função disso, substâncias que possam controlar tais
processos e evitar danos teciduais e/ou morte do hospedeiro causada por respostas inflamatórias intensas
são alvo de intenso estudo. Polissacarídeos extraídos de alguns tipos de crustáceos vêm sendo estudados
com possíveis atividades anti-inflamatórias. Alguns desses polissacarídeos são glicanas que apresentaram
efeitos inibitórios em modelos de peritonite induzido por tioglicolato de sódio. Assim, os objetivos do
nosso projeto serão: avaliar os efeitos de glicana de camarão na produção de citocinas pró-inflamatórias e 
óxido nítrico por macrófagos de camundongos, pesquisar os efeitos de glicana em modelo de peritonite
induzida por lipopolissacarídeo de bactérias Gram negativas (LPS) e avaliar o efeito de glicana em modelo
de injúria pulmonar aguda induzida por LPS. 

Palavras chave: Glicanas, inflamação, resposta imune inata 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2328 
TÍTULO: ANÁLISE DA DIVERSIDADE DE PEIXES EM POÇAS DE MARÉ 
ALUNO: MYCARLA NELY RODRIGUES DOS SANTOS (7443940408) 
ORIENTADOR: MAURO PICHORIM (50373625987) 
CO-AUTOR: LARISSA CHRISTINA GOMES DOS SANTOS (5659359418) 

Resumo:  
 
        A região litorânea está localizada na zona de oscilação entre as marés alta e baixa, apresentando
mudanças temporárias de salinidade, temperatura, pH e nível de oxigênio dissolvido na água. As poças de
marés selecionadas localizadas na praia de Santa Rita, litoral Norte de Natal/ RN, foram analisadas, tendo
como objetivo avaliar o uso da Teoria de Biogeografia de Ilhas em ambientes marinhos variáveis. Foram
selecionadas 10 poças, no 21 de novembro de 2007, entre 07h20min às 11h00min, identificadas por ordem
alfabética, sendo tomadas as medidas de área total e proximidade da linha de maré. Após registros de
número de indivíduos e gêneros encontrados, calculou-se o índice de diversidade de Simpson para cada 
poça. Foram identificados 7 gêneros: Parma, Abudefduf, Epinephelus, Stegastes, Entomacrodus, Salaria e
Myrichthys. Observamos que poças localizadas mais próximos da linha de maré apresentaram maior índice
de diversidade, contudo também observamos que poças maiores adquiriram maiores índices de diversidade
de espécies. A partir dos dados exposto é possível propor que o fator distância da fonte de colonizadores
(linha de maré) foi o predominante no índice de diversidade entre as poças. Conclui-se que as evidências 
analisadas possibilitam o uso da Teoria de Equilíbrio de Biogeografia de Ilhas em ambientes marinhos
litorâneos. 

Palavras chave: Diversidade;Poças de maré 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2331 
TÍTULO: CONHECER PARA TRANSCENDER: SITUAÇÃO DA EVITABILIDADE DO ÓBITO 
INFANTIL EM ÁREAS DA ESF, NATAL – RN. 
ALUNO: BHEATRIZ GONDIM LAMBERT MOREIRA (6878860407) 
ORIENTADOR: ROSALBA PESSOA DE SOUZA TIMOTEO (12355844453) 
CO-AUTOR: ARIANE ROSE SOUZA DE MACEDO OLIVEIRA (48137650415) 

Resumo:  
 
        OBJETIVO: Conhecer o perfil de óbitos infantis evitáveis, do município de Natal-RN em 2007, das 
áreas cobertas pela Estratégia de Saúde da Família (ESF). METODOLOGIA: Estudo quantitativo, tendo
como fonte de pesquisa a classificação de evitabilidade da “Lista de Causas de Mortes Preveníveis por 
Ações do Setor da Saúde no Brasil”. RESULTADOS: Identificado 452 óbitos infantis, destes, 31% teve
endereço ignorado. Dos 232 óbitos em bairros com USF, 62% são óbitos evitáveis; 38% não evitáveis; e
nenhum óbito por causas mal definidas. Dos “Evitáveis”, 85% são “Reduzíveis por Adequada Atenção à 
Mulher na Gestação, Parto e ao Recém-Nascido (RN)” desses 99% no RN foram de transtornos do período 
perinatal; à gestação 01 óbito por HIV; e nenhum caso ao parto. São “Reduzíveis por Ações Adequadas de 
Promoção à Saúde” 13%, sendo 58% por deficiências nutricionais, 21% por doenças infecciosas intestinais,
e 21% indeterminados. Ainda 1% são “Reduzível por Imunoprevenção” com óbito por coqueluche. Dos 
“Não Evitáveis”, cerca de 50% são relativas às más formações congênitas e 16% de pneumonia induzida
por drogas. DISCUSSÃO: A identificação de ações de redutibilidade de óbitos favorece o reconhecimento
de mortes causadas por problemas potencialmente tratáveis, apontando por vezes a necessidade de
alterações na rotina dos serviços. CONCLUSÃO: Instrumento apropriado para monitoramento/avaliação
dos serviços de saúde, na área materno-infantil, podendo influenciar nas políticas públicas de saúde. 

Palavras chave: Óbito infantil. Estratégia Saúde da Família. Serviços de Saúde. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2334 
TÍTULO: O PERFIL DOS PRODUTOS APÍCOLAS NOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO 
MUNICÍPIO DE NATAL- RN 
ALUNO: VYLMAR BARBOSA DA SILVA (5153252442) 
ORIENTADOR: DEUSIMAR FREIRE BRASIL (2032604817) 
CO-AUTOR: RAYSSA MARIA BEZERRIL FREIRE (5797505401) 
CO-AUTOR: VIRGINIA DE SOUZA BARBOSA (4475644470) 
CO-AUTOR: PAULO ROBERTO PALHANO SILVA (20172770459) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho objetiva identificar o perfil dos méis das abelhas Apis mellifera disponibilizados
aos consumidores nos estabelecimentos comerciais do município de Natal-RN. O trabalho encontra-se 
inserido na pesquisa cadeia produtiva da apicultura do RN na perspectiva da economia solidária, os dados
serão obtidos através da aplicação de questionários fechados, aplicados nos supermercados, quitandas,
drugstore do município de Natal- RN, tendo observados os aspectos: origem, estado de procedência,
registro, preço, certificação e tipo de florada dos méis expostos nas prateleiras dos estabelecimentos
supracitados. Tais informações quando analisadas serão apresentadas em sites, folders, e Seminário com
apicultores, alunos, professores e pesquisadores, bem como enviados ao Ministério do Trabalho e do
Emprego – MTE e à Secretaria da Economia Solidária – SENAES. Nos estudos de mercado apícola 
verificamos, que são fornecidos dados sobre tipo e qualidade dos produtos (mel, própolis e outros),
sazonalidade da demanda (semanal, mensal, anual) e preços em nível de produtor, atacado e varejo, pois
para definir o que consumir e explorar, os consumidores e produtores deverão lançar mão do estudo de
mercado, entretanto, observa-se enorme carência de informações sobre o assunto. 

Palavras chave: mel, estabelecimentos comerciais. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2340 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA DENSIDADE MINERAL ÓSSEA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
COM DIABETES MELLITUS TIPO 1 ATENDIDOS NO HOSPITAL DE PEDIATRIA 
(HOSPED/UFRN) 
ALUNO: HEGLAYNE PEREIRA VITAL DA SILVA (6607617425) 
ORIENTADOR: ADRIANA AUGUSTO DE REZENDE (5410395808) 
CO-AUTOR: MELINA BEZERRA LOUREIRO (3316193421) 
CO-AUTOR: MARIA DAS GRACAS ALMEIDA (10714243434) 
CO-AUTOR: JOÃO FELIPE BEZERRA (1186161450) 

Resumo:  
 
        O Diabetes mellitus é uma das mais importantes doenças crônicas que afeta a sociedade moderna. Sua
incidência tem aumentado nos últimos anos, o que o caracteriza como um problema de saúde pública
associado a complicações que comprometem a produtividade, qualidade de vida e sobrevida dos indivíduos.
Dentre as complicações estudadas estão as desordens em nível de tecido ósseo, incluindo a diminuição de
massa óssea e o aumento do risco de osteoporose e fraturas. Para a avaliação da densidade mineral óssea
(DMO) em pacientes com o Diabetes mellitus tipo 1 (DM1), associada a alterações na massa magra (MM),
foram realizadas densitometrias ósseas utilizado o método DEXA (Absorciometria por Raio X de Dupla
Energia) em 60 crianças e adolescentes portadoras de DM1 e em 63 voluntários saudáveis, representando o
grupo controle(GC). Ambos os grupos foram divididos em 3 grupos etários: grupo 1 (5-10 anos), grupo 2 
(11-15 anos) e grupo 3 (16-20 anos). A partir dos dados obtidos, constatou-se que a diferença da DMO de 
crianças e adolescentes com DM1 e o GC só foi significante (p<0,05) após correlação com a MM,
confirmando a importância da massa magra para interpretação das características minerais ósseas. A razão
DMO/MM dos grupos 2 (0,049) e 3 (0,05) de crianças com DM1 apresentou-se mais baixa do que em 
crianças dos respectivos grupos controles (0,058 e 0,067). Estes resultados sugerem a possível ação
deletéria do diabetes na DMO em função do tempo de doença e baixo controle glicêmico. 

Palavras chave: Diabetes mellitus tipo 1, densidade mineral óssea, massa magra. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2342 
TÍTULO: HABITUAÇÃO DE SAGÜIS (CALLITHRIX JACCHUS) NA FLONA DE NÍSIA 
FLORESTA, IBAMA-RN. DADOS PRELIMINARES 
ALUNO: ANA CAROLINA CARVALHO XAVIER (6049749493) 
ORIENTADOR: ARRILTON ARAUJO DE SOUZA (31568769415) 
CO-AUTOR: AUDRA REGINA COLOMBO (31563723824) 

Resumo:  
 
        O estudo realizado desde o início de 2007 até o presente momento consta da habituação de um grupo
de sagüis, Callithrix jacchus, que habitam uma área de aproximadamente 8 hectares dentro da reserva de
mata atlântica secundária na FLONA de Nísia Floresta, IBAMA-RN. O grupo é formado por 13 animais 
cuja composição é de 4 fêmeas, 4 machos,1 adulto, 2 juvenis e 2 filhotes, sendo que o último adulto, os
juvenis e os filhotes ainda não tiveram os sexos identificados. O grupo faz uso de 8 árvores de dormir (1
Cocos sp., 4 Eucalypitus sp. e 3 ainda não identificadas) que se encontram bem próximas dos recursos
alimentares como frutos do tipo caju (Anacardium occidentale), manga (Mangifera indica), azeitona preta
(Syzygium cumini) e copiuba (Tapirira guianensis), exsudados (de cajueiro, azeitona preta e copiuba), e
insetos como grilos,cigarras e borboletas. Já é possível a observação de atividades comportamentais como
forrageio, descanso, deslocamento, ingestão, catação, agonismo e marcação, como também a observação de
brigas com os 4 grupos vizinhos, sendo que um desses grupos vive fora da reserva da FLONA. 

Palavras chave: Callithrix jacchus, Habituação. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2348 
TÍTULO: REVISÃO SISTEMÁTICA DA INFLUÊNCIA MOLECULAR DO NITRATO NA 
CARCINOGÊNESE GÁSTRICA 
ALUNO: CAMILA PEREIRA DE CARVALHO (6412333452) 
ORIENTADOR: RAIMUNDO FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR (1847881459) 
CO-AUTOR: DANIELE DA SILVA MACEDO (5115120402) 
CO-AUTOR: JOCELIO RAMALHO DA SILVA (5661566441) 
CO-AUTOR: FIDEL CASTRO FERREIRA (7061113464) 

Resumo:  
 
        Segundo a Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde, o padrão de potabilidade para o nitrato é de até
10 mg/L. Em vários poços da cidade de Natal, foram encontrados valores superiores a esse, indicando a
contaminação do manancial subterrâneo. A contaminação das águas de abastecimento por nitrato e a
premissa científica de que esse composto está relacionado ao câncer gástrico torna essa revisão importante
para a saúde pública. O objetivo dessa revisão, portanto, é o acesso crítico à literatura a respeito da
influência molecular do nitrato na carcinogênese gástrica. Pesquisou-se artigos na base de dados PUBMED, 
utilizando as palavras-chave “nitrate”, “nitric oxide” e “gastric cancer”. Foram considerados aqueles cujo 
acesso ao periódico era livre aos textos completos de 2000 a 2006, sendo excluídos os estudos realizados
exclusivamente em animais e os que apresentavam apenas o abstract disponível. As seguintes variáveis
foram coletadas: autor(es), ano, objetivo, metodologia e conclusões. Foram relatados 13 artigos, dos quais 4
foram selecionados por enfocarem, mais propriamente, a relação entre nitrato e o adenocarcinoma gástrico.
A revisão sistemática permitiu verificar que a alta ingestão de nitrato pode levar a carcinogênese gástrica,
uma vez que o nitrato ingerido é convertido a nitrito, e esse a óxido nítrico, cujo excesso está relacionado
ao processo de transformação maligna. A ação mutagênica e carcinogênica se dá pela geração de óxidos de
Nitrogênio, causando danos ao DNA. 

Palavras chave: nitrato, carcinogênese gástrica 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2349 
TÍTULO: PRIMEIRO REGISTRO DE CHROMODORIS BINZA E SPURILLA NEAPOLITANA 
(MOLLUSCA: NUDIBRANCHIA) NO LITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL 
ALUNO: MARLON DELGADO MELO (6933240401) 
ORIENTADOR: ROSANGELA GONDIM D OLIVEIRA ARAUJO (10629343420) 
CO-AUTOR: VINICIUS PADULA ANDERSON (9690796720) 

Resumo:  
 
        O filo Mollusca é bastante diverso, sendo a classe Gastropoda preponderante. Dentre os gastrópodes, a
ordem Nudibranchia se caracteriza pela ausência da concha em exemplares adultos, sendo as espécies
marinhas ou estuarinas. A maioria dos estudos sobre nudibrânquios no Brasil foram realizados no litoral de
São Paulo por Eveline e Ernst Marcus, entre as décadas de 1950 e 1980. Um espécime de Chromodoris
binza e um de Spurilla neapolitana foram encontrados durante uma coleta manual realizada pelo
Laboratório de Invertebrados Bentônicos da UFRN. O primeiro foi encontrado através de mergulho livre
em maré sizígia de 0,3 e profundidade de um metro, na praia de Pirambúzios, entre Parnamirim e Nísia
Floresta, RN. O segundo em blocos de arenito ferruginoso, na beira mar, com maré sizígia de 0,5 e
profundidade de 0,2 metros na praia de Santa Rita, em Extremoz, RN. A identificação dos táxons foi
baseada em descrições originais e subseqüentes. Chromodoris binza está listada para o Caribe e Brasil (Rio
de Janeiro e São Paulo). Spurilla neapolitana está listada, no Atlântico Oeste, para Caribe e Brasil (Alagoas,
São Paulo e Santa Catarina). Sendo assim, este é o primeiro registro das duas espécies para o estado do Rio
Grande do Norte, e o primeiro de Chromodoris binza para o nordeste do Brasil. Estes registros contribuem
para um maior conhecimento da fauna de nudibrânquios no litoral brasileiro. 

Palavras chave: Gastropoda, Opistobranchia, nova ocorrência 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2360 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA SEXUALIDADE EM GESTANTES DA MATERNIDADE ESCOLA 
JANUÁRIO CICCO (MEJC), NATAL - RN 
ALUNO: GIOVANNA MAIA ROSADO CASCUDO RODRIGUES (5252228477) 
ORIENTADOR: ANA CRISTINA PINHEIRO FERNANDES DE ARAUJO (70410798487) 
CO-AUTOR: AUGUSTO CESAR VIEIRA TEIXEIRA (1359095462) 
CO-AUTOR: INDIRA XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUCAS (0) 
CO-AUTOR: ALIPIO MACIEL LIMA DE BRITO (5880147452) 

Resumo:  
 
        Introdução: a sexualidade na gestação envolve questões culturais arraigadas na sociedade. A influência
da percepção corporal no período da gravidez pode favorecer uma abordagem mais integral nesta fase de
vida da mulher. Objetivo: identificar questões relacionadas à modificação da sexualidade no período
gestacional. Métodos: estudo observacional, transversal, realizado no serviço de pronto-atendimento 
obstétrico da MEJC, no mês de outubro de 2007. Foram entrevistadas 60 gestantes, maiores de 18 anos,
com união estável no período de estudo, após assinatura de consentimento esclarecido. Resultados: as
mulheres apresentaram idade média de 26,2 anos( dp= ± 6,5). A diminuição do desejo sexual foi referida 
por 36,7% das mulheres e houve redução no ato sexual em 40,0% dos casais quando comparado ao hábito
pré-gestacional. Dentre as mulheres, 43,3% sentiam-se menos atraentes com as modificações impostas pela
gravidez ao seu organismo. E, 10% delas relataram perda do interesse sexual pelo parceiro. Mais de metade
das mulheres (56,7%) tinham conhecimento que o ato sexual não interfere desfavoravelmente na evolução
de uma gravidez saudável. Conclusão: percebe-se que a gestação influencia a sexualidade do casal,
afetando a percepção corporal e o desejo sexual feminino e masculino. Abordar este tema no pré-natal pode 
melhorar a saúde sexual do casal, adaptando-os a nova fase de vida. 

Palavras chave: Sexualidade, Gestação. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2364 
TÍTULO: GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: ABORDAGEM DOS RISCOS DE UMA GESTAÇÃO 
PRECOCE 
ALUNO: GABRIELA MIRANDA MOTA (6709919455) 
ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (13051598453) 

Resumo:  
 
        INTRODUÇÃO: A adolescência caracteriza-se por um período de modificações envolvendo fatores
biológicos, psicológicos, sociais e culturais. Atualmente, as relações sexuais começam precocemente, não
existindo o conhecimento acerca da prevenção de doenças e de uma gravidez indesejada. Esta em conjunto
com a adolescência requer uma atenção maior, pois os dois momentos reúnem emoções e acontecimentos
impares. De acordo com Leal & Saito (2005), mães adolescentes e seus conceptos possuem maior taxa de
mobi-mortalidade, quanto mais baixa a idade materna, maior o risco. Dentre os agravos imediatos da
gestação nessa faixa etária tem-se: anemia, eclâmpsia, desproporção céfalo-pélvica, hemorragia, parto 
prolongado, aborto e morte materna. OBJETIVOS: O trabalho tem por objetivo analisar dados de artigos
pré-existentes sobre gestação na adolescência. METODOLOGIA: Revisão de literatura, realizada a partir
da busca na base de dados Scielo, sendo usado o descritor “Gravidez na adolescência”, encontrando um 
total de 118 artigos, dos quais foram utilizados 11, escolhidos por critério de inclusão. RESULTADOS: A
gravidez na adolescência vem sendo muito estudada devido a sua grande recorrência, sendo abordada da
forma biológica a social. CONCLUSÃO: Julga-se necessário uma melhor orientação no tocante à
sexualidade e suas implicâncias na vida dos adolescentes. 

Palavras chave: gravidez na adolescência, sexualidade, adolescente 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2367 
TÍTULO: ENTOMOFAUNA COLETADA COM ARMADILHA DE LUZ NEGRA NA BORDA DE UM 
FRAGMENTO DE MATA ATLÂNTICA 
ALUNO: MARCOS PAULO GOMES PINHEIRO (3506052462) 
ORIENTADOR: RICARDO ANDREAZZE (9116463889) 
CO-AUTOR: BIANCA MAIRA DE PAIVA OTTONI (4986033425) 

Resumo:  
 
        Insetos exercem profunda influência nos ecossistemas, sendo organismos de grande importância, seja
transmitindo doenças, compondo a cadeia alimentar, como bioindicadores, auxiliando na polinização das
angiospermas ou decomposição de matéria orgânica, entre outras. Com o objetivo de se fazer um
levantamento das ordens de insetos encontradas em uma área localizada entre uma borda de fragmento de
Mata Atlântica denominado Mata do Jiqui e um plantio de coqueiros var. gigante, no município de
Parnamirim, RN, foi utilizada uma armadilha luminosa com luz negra para atração e interceptação de
insetos. As coletas foram feitas nas noites dos dias 23, 28 e 30 de julho de 2008. A armadilha utilizada era
colocada a 2,5m de altura, na área dos coqueiros a uma distância aproximada de 30 metros da borda da
mata, por volta das 17 horas e retirada sempre no dia seguinte às 7 horas. Foi capturado um total de 1.323
insetos, abrangendo 09 ordens. As ordens mais numerosas foram Diptera, com 782 indivíduos, Coleoptera
com 309 e Lepidoptera com 144. As menos numerosas foram Mantodea com 01, Collembola e Strepsiptera
com 03, sendo ressaltada a ocorrência desta última, dada sua raridade e singulares características
biológicas. 

Palavras chave: Biodiversidade, Entomofauna, Luz negra 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2368 
TÍTULO: ESTUDO DE POSSÍVEIS MUTAÇÕES NOS GENES DA E-CADERINA E DA BETA-
CATENINA E SUA RELAÇÃO COM A EXPRESSÃO IMUNO-HISTOQUÍMICA DESTAS 
PROTEÍNAS EM ADENOMA PLEOMÓRFICO E CARCINOMA ADENÓIDE CÍSTICO 
ALUNO: MARILIA QUEIROGA ROCHA DA NOBREGA (5920547480) 
ORIENTADOR: LELIA BATISTA DE SOUZA (8588724472) 
CO-AUTOR: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS (28444361453) 

Resumo:  
 
        Os tumores de glândulas salivares, compreendem uma área importante da patologia oral, visto que
observa-se uma ampla variação histológica, o que dificulta sua classificação e diagnóstico. Para melhor
compreender o comportamento biológico do adenoma pleomórfico (AP) e carcinoma adenóide cístico
(CAC) este estudo investigou alterações da expressão imuno-histoquímica da E-caderina e Beta-catenina 
nestas lesões e se as mesmas desempenhavam algum papel no desenvolvimento dessas lesões, além dos
possíveis efeitos desta expressão na diferenciação tumoral, metástase e invasão neoplásica do CAC. De
acordo com os achados morfológicos, dos 24 casos de APs observou-se arranjos de células epiteliais e 
mioepiteliais em ninhos, cordões, lençõis, estruturas ductiformes e estromas variados coexistindo na mesma
lesão, sendo o estroma mixomatoso o mais freqüente. Dos 24 casos de CACs, 10 eram do subtipo tubular, 8
cribiforme e 6 sólido. Na análise imuno-histoquímica, a marcação do complexo E-caderina/Beta-catenina 
foi mais intensa e difusa nos casos de CAC, porém essa marcação é relativamente menor, quando
comparada com o tecido glandular normal. Portanto, podemos concluir que a variação morfológica dos
tumores e, mesmo dentro de um mesmo tipo tumoral resultante da presença e diferenciação de células
mioepiteliais, parece influenciar na expressão do complexo E-caderina/Beta-catenina embora sem relação 
direta com o comportamento biológico mais agressivo dos tumores estudados. 

Palavras chave: tumores de glândula salivar, E-caderina, Beta-catenina 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2369 
TÍTULO: IMUNOEXPRESSÃO DE C-KIT EM CARCINOMA ADENÓIDE CÍSTICO DE GLÂNDULA 
SALIVAR 
ALUNO: RAFAEL LOPES FERREIRA LIMA (1359449450) 
ORIENTADOR: MARCIA CRISTINA DA COSTA MIGUEL (82134731400) 
CO-AUTOR: KARUZA MARIA ALVES PEREIRA (78033977353) 
CO-AUTOR: LELIA BATISTA DE SOUZA (8588724472) 

Resumo:  
 
        C-KIT (CD-117) é um receptor transmembrana tirosina quinase e a superexpressão desta proteína está
envolvida na carcinogênese de certo tipos de neoplasias humanas. Este estudo analisou a imunoexpressão
do C-KIT em diferentes subtipos histológicos de 21 casos de carcinoma adenóide cístico (CAC), visando
um melhor esclarecimento desta expressão nestes tumores, contribuindo com mais conhecimentos que
possibilitem o uso dos novos potenciais terapêuticos que têm apresentado resultados contraditórios no
CAC. Dos 21 casos, morfologicamente, 9 foram do subtipo sólido, 5 tubular/cribriforme, 4 tubular e 3 do
cribriforme. A imunoexpressão foi avaliada quanto à presença, intensidade, distribuição tecidual e
distribuição celular. Todos os CACs mostraram marcação positiva para C-KIT. Em 42,8% ela foi 
moderada, em 28,6 % deles foi forte e em 28,6% fraca. A distribuição difusa predominou, ocorrendo em
76,2% dos CACs. A marcação citoplasmática ocorreu em todos os CACs, enquanto que a membranar
ocorreu em 33,3% deles. Ao comparar o subtipo sólido com os demais subtipos, não houve significância
estatística quanto à intensidade da marcação imuno-histoquímica (p>0,05) ou à distribuição tecidual 
(p>0,05). Conclui-se que a superexpressão do C-KIT parece estar envolvida na patogênese dos CACs,
porém, ainda precisa se esclarecer a função da via de sinalização do C-KIT na carcinogênese destes 
tumores, para que assim verifique-se a viabilidade do uso dos novos potenciais terapêuticos. 

Palavras chave: Carcinoma adenóide cístico; C-KIT; Imuno-histoquímica; Morfologia 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2372 
TÍTULO: ACHADOS DE EOSINOFILÚRIA EM PACIENTES COM LEUCOCITÚRIA. 
ALUNO: JESSICA ESCOREL CHAVES CAVALCANTI (6174878473) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE SOUZA BRITO (12411167415) 
CO-AUTOR: MARIANA ARAUJO PAULO DE MEDEIROS (7386558481) 
CO-AUTOR: RAFAELA DE MELO PEREIRA (6127143497) 
CO-AUTOR: BRUNA RAFAELA LOURENCO MIRANDA (10899326773) 

Resumo:  
 
        A eosinofilúria pode refletir uma resposta inflamatória inespecífica, e sua investigação tem sido
associada a condições clínicas que afetam o rim e o trato urinário, especialmente a Nefrite Intersticial 
Aguda induzida por fármacos ou imunocomplexos. Esse estudo teve como objetivo analisar a eosinofilúria
em amostras da primeira urina da manhã usando-se coloração de Hansel. Foram analisadas amostras de 101
pacientes internos em hospitais universitários, com indicações clínicas diversas que apresentaram leucócitos
na sedimentoscopia �10 p.c(400X), no período de março de 2007 a março de 2008. Os resultados
mostraram que 50,5% (n=51) dos pacientes com leucocitúria tinham indicação clínica de alguma doença
renal, 14,8% (n=15) tinham doença no trato urinário e 34,7% (n=35) tinham outras indicações clínicas. A
eosinofilúria foi encontrada em 36,63% (n=37) dos pacientes, com uma média de 1,09 � 2,98 eosinófilos 
por campo (400X), sendo distribuída em 16 (43,24%) pacientes com doença renal, 6 (16,22%) pacientes
com doença no trato urinário, 14 (37,84%) pacientes com Lupus Eritematoso Sistêmico e em 1 (2,7%)
paciente com artrite. Conclui-se que apesar da eosinofilúria não ser um achado freqüente, nem
característico de uma determinada doença, mostrou uma predominância em pacientes com lupus e nos que
tinham alguma doença renal. 

Palavras chave: Eosinofilúria, leucocitúria, doença renal, Lupus Eritematoso Sistêmico 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2383 
TÍTULO: DIVERSIDADE DE CRUSTÁCEOS (ARTHROPODA, CRUSTACEA) EM POÇAS DE 
MARÉ NA PRAIA DE SANTA RITA, EXTREMOZ, RN 
ALUNO: LAIS HELANIA ANDRADE RODRIGUES (7190057447) 
ORIENTADOR: THAIS BARRETO GUEDES DA COSTA (4284483480) 
CO-AUTOR: LILIANE BARBOSA DOS SANTOS (4673139461) 
CO-AUTOR: ROBSON JOSUE DE MOURA LIMA (5749797430) 
CO-AUTOR: JACKELEYDE LAILA OLIVEIRA DA SILVA (6120331476) 

Resumo:  
 
        Crustáceos vivem em poças de maré que são formadas em recifes e rochas durante a baixamar. Esse
trabalho teve como objetivo identificar a composição de macrocrustáceos presentes nas poças de maré e
relacionar sua diversidade com o volume das poças. Realizamos as coletas em poças de maré localizadas na
praia de Santa Rita (Extremoz-RN). Coletamos entre os meses de abril e junho de 2008. Capturamos os
indivíduos manualmente, conservamos em solução de álcool etílico 70% e acondicionamos em recipientes
plásticos devidamente etiquetados. Identificamos os indivíduos, calculamos o índice de diversidade de
Shannon-Wiener, estimamos a riqueza através do Jacknife e testamos a relação entre o tamanho da poça e a
riqueza encontrada através de uma regressão, comparamos também a riqueza encontrada com àquela
conhecida para a Praia do Meio (Natal-RN) através do Índice de similaridade de Jaccard. Registramos 17
espécies pertencentes a oito famílias sendo Paguridae, Grapsidae e Xanthidae as mais abundantes. O índice
de diversidade de Shannon-Winner foi de 1,9 e a riqueza estimada para a área foi de 19 espécies. Não
houve relação entre o tamanho da poça e a riqueza encontrada (p= 0,48; r= -0,205). A riqueza de espécies 
encontrada foi semelhante àquela conhecida para a Praia do Maio (C¬j= 0,68). As espécies registradas são 
conhecidas para outras áreas no nordeste brasileiro e a parece ter relação com a heterogeneidade de habitats
dentro das poças indicando a importância desses microambientes. 

Palavras chave: Crustáceos, poças de maré, diversidade 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2384 
TÍTULO: METODOLOGIA DE ABORDAGEM AOS ASPECTOS GERAIS DO LIXO EM ESCOLAS 
PÚBLICAS DE PARNAMIRIM - RN 
ALUNO: ANA BEATRIZ MACEDO BARBOSA (5172825428) 
ORIENTADOR: ROSANGELA GONDIM D OLIVEIRA ARAUJO (10629343420) 
CO-AUTOR: DAISY BATISTA DE SOUZA (1145330401) 
CO-AUTOR: ALICE DE CASTRO CANELA (4711205454) 
CO-AUTOR: ERIKA CRISTINA PINHEIRO DE CASTRO (33656521832) 

Resumo:  
 
        Vivemos um momento em que assuntos relacionados à educação ambiental ganha espaço em
discussões ao redor do mundo. A escola é grande responsável pela formação de opiniões e elaboração de
conhecimento. Um dos fatores da vida moderna que mais geram discussões entre ambientalistas, governo e
população em geral é o problema do lixo. Este trabalho tem como objetivos fazer uso dos recursos
metodológicos da educação ambiental para sensibilizar alunos e professores de escolas públicas no
município de Parnamirim quanto aos aspectos gerais do lixo e avaliar o aprendizado através de uma gincana
lúdica e participativa. Fez-se uma pesquisa abordando os temas gerais do lixo, da qual foram elaboradas
quatro palestras para alunos do 8° e 9° ano com os temas: O que é lixo; Principais problemas sanitários
relacionados com o lixo; Cuidados com o lixo e; Reciclar, Reutilizar e Reduzir. Elaborou-se materiais como 
caixas nas cores dos Pets de coleta seletiva, coleta de lixo seco. O trabalho foi realizado nas escolas: E. E.
Profº Antônio Basílio Filho e E. M. Profª Francisca Fernandes da Rocha, com a apresentação de palestras e
seguida avaliação. O projeto contemplou 35 alunos e 10 professores com metodologia diferente da sala de
aula e que atua diretamente na ação participativa. A escola estadual apresentou um melhor desempenho
quanto à fixação dos aspectos importantes do lixo. A partir deste trabalho, conclui-se que a educação 
ambiental é uma ótima ferramenta para a sensibilização da comunidade. 

Palavras chave: Educação ambiental, Lixo, Escolas, Sensibilização 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2385 
TÍTULO: ANÁLISE IN SÍLICO DE CDNAS ASSOCIADOS A FLORAÇÃO DA CANA-DE-AÇÚCAR 
NA REGIÃO NORDESTE. 
ALUNO: FRANCINALDO LEITE DA SILVA (90654986304) 
ORIENTADOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825) 
CO-AUTOR: VALESKA DALIANE SOUTO DE SOUZA (0) 
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468) 
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (297997750) 

Resumo:  
 
        A floração é um processo vital para a planta que consome muita energia e culmina num fenômeno
denominado de isoporização do colmo. Esta isoporização pode acarretar numa redução de até 60% na
produção de álcool e açúcar. O objetivo do presente trabalho foi de analisar a expressão diferencial entre as
diferentes cultivares utilizando a metodologia de bibliotecas subtrativas e análises ín silico. Para tanto,
foram construídas duas bibliotecas subtrativas utilizando os kits Super Smart cDNA syntesis e o kit BD
Clontech PCR select cDNA subtraction (Clontech). Posteriormente, foram escolhidas duas seqüências para
realização de uma análise in sílico utilizando várias ferramentas da bioinformática e banco de dados: TIGR,
TAIR, NCBI, G-blocks, ClustalW, Expansy,PAUP 4.0 e Tree View. A seqüência para scGRAS apresentou
e-value 2e-10-72 ,com domínio conservado, e quando comparada as seqüências de outros organismos
demonstrou identidade 52% com S. lycopersicum, 56% em A. thaliana, 75% em O. sativa e 50% em Z.
mays. A árvore filogenética gerada para scGRAS demonstrou uma possível origem de um ancestral
diferente dos demais organismos comparados. Além disso, apresentou duplicações das seqüências
homólogas em cromossomos diferentes de A.thaliana e O. sativa. Para a seqüência scSHAGGY verificou-
se e-value de 1e -10-52, com domínio parcial e identidades de 99% em Z. mays, 83% em M. truncatula,
91% S.tuberosum, 91% O. sativa e 80% A.thaliana. 

Palavras chave: floração; cana-de-açúcar; biblioteca subtrativa. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2386 
TÍTULO: ESTUDO DA RELAÇÃO PROTEÍNA/CREATININA EM URINA DE PACIENTES COM 
PRÉ-ECLÂMPSIA/ECLÂMPSIA. 
ALUNO: ALDILANE GONCALVES DA FONSECA (7389512423) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE SOUZA BRITO (12411167415) 
CO-AUTOR: JULIANA RAFAELA GRANJEIRO REGO (5603483474) 

Resumo:  
 
        A pré-eclampsia e a eclampsia são causas importantes de morbidade e mortalidade na gravidez e no 
puerpério, surgindo em geral no terceiro trimestre da gravidez. Dentre os achados laboratoriais mais
significativos encontra-se a proteinúria, a qual reflete alterações significativas da função renal. Então foi
proposto esse trabalho com o objetivo de avaliar a função renal, através da relação proteína/creatinina de
pacientes com diagnóstico clínico de eclâmpsia e pré-eclâmpsia grave em uma amostra isolada de urina. 
Foram analisadas 64 amostras, de pacientes gestantes internas na Unidade de Cuidados Intensivos da
Maternidade Escola Januário Cicco, coletadas através da sonda. Os resultados mostraram que as gestantes
tinham uma média de idade de 26,44 ±7,29 anos, com idade gestacional média de 35,35 ± 4,54 semanas. A 
relação proteína/creatinina em amostra de urina isolada apresentou uma média de 1,50 ± 2,46. Os resultados 
demonstram a validade de se utilizar esse exame como uma alternativa de investigação da proteinúria
quantitativa e avaliação da função renal dessas pacientes através da coleta apenas de uma amostra de urina
evitando urina de 24 horas que freqüentemente é coletada erroneamente. 

Palavras chave: Relação proteína/creatinina; Eclampsia, Pré-eclâmpsia, Função renal. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2390 
TÍTULO: PROSPECÇÃO IN SILICO DE BETA-GALACTOSIDASES PROCARIÓTICAS. 
ALUNO: JONAS IVAN NOBRE OLIVEIRA (1193849497) 
ORIENTADOR: CARLOS ALFREDO GALINDO BLAHA (80573380082) 
CO-AUTOR: SANDRO ALEX P ROLIM DE ARAUJO (6143085420) 

Resumo:  
 
        A dificuldade em metabolizar a lactose é uma condição natural que atinge aproximadamente 70% da
população mundial e é causada por um declínio na produção e atividade da enzima lactase (família das
Beta-galactosidases). Culminando em sintomas que caracterizam a Intolerância a Lactose: diarréia,
distensão e dores abdominais. Para o controle desse quadro clínico, a administração oral de enzimas
comerciais representa uma importante alternativa terapêutica. Esse trabalho objetiva prospectar Beta-
Galactosidases bacterianas com alto grau de similaridade com a lactase humana, utilizando-se de 
ferramentas da Bioinformática. A pesquisa por sequências homólogas foi realizada no portal UNIPROT e
no NCBI, através do pacote BLAST. As seqüências protéicas foram analisadas utilizando os servidores on-
line INTERPRO, PFAM, PROSITE e CDART, no intuito de caracterizar a ocorrência de domínios
funcionais e assinaturas. Por esse estudo, observamos que diversas enzimas bacterianas exibem um padrão
de Domínios Protéicos Conservados e relevantes graus de identidades e E-value com a lactase humana. 
Dessa forma, então, infere-se que tais Beta-Galactosidases podêm apresentar atividade na hidrólise da
lactose no intestino humano semelhante a lactase natural. Preliminares estudos in silico sobre a estrutura 3D
dessas proteínas, revelam características importantes que contribuirão para verificar a similaridade
estrutural e funcional das Beta-Galactosidases bacterianas. 

Palavras chave: Bioinformática, bactérias, Beta-Galactosidases, lactose 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2391 
TÍTULO: PESQUISA IN SÍLICO DE BETA-GALACTOSIDASES EM FUNGOS. 
ALUNO: SANDRO ALEX P ROLIM DE ARAUJO (6143085420) 
ORIENTADOR: CARLOS ALFREDO GALINDO BLAHA (80573380082) 
CO-AUTOR: JONAS IVAN NOBRE OLIVEIRA (1193849497) 

Resumo:  
 
        Em humanos, a baixa produção ou falha na atividade da lactase (família das Beta-galactosidade) leva a 
erros no metabolismo da lactose. A Intolerância a lactose é bastante comum na população mundial e se
caracteriza pelos sintomas de diarréia, distensão e dores abdominais. Como importante alternativa
terapêutica é utilizada a administração oral de enzimas sintéticas, porém apresentam algumas dificuldades.
Uma pesquisa paralela apresentada neste congresso é realizada visando encontrar enzimas similares em
PROCARIOTOS. Com a ajuda da bioinformática esse trabalho tem como objetivo identificar Beta-
Galactosidases em EUCARIOTOS, principalmente fungos, que apresentem um alto grau de similaridade
com a lactase humana. No portal UNIPROT e no NCBI com o pacote BLAST foi realizada a pesquisa IN
SILICO em busca de seqüências homólogas. A verificação de domínios funcionais e assinaturas as
seqüências protéicas foram realizadas em servidores on-line INTERPRO, PFAM, PROSITE e CDART. Foi 
observado que diversas enzimas mantiveram um padrão de Domínios Protéicos Conservados e relevantes
graus de identidades e Score e E-value com a lactase humana. As Beta-Galactosidases fúngicas podem 
apresentar atividade de hidrolise no intestino humano semelhante a lactase natural. Contudo, é importante
ressaltar que existe a necessidade de outros estudos IN SILICO da estrutura 3D dessas proteínas para
verificar a potencialidade de utilização destas Beta-Galactosidases fúngicas na Intolerância a lactose. 

Palavras chave: Bioinformática, BLAST, Beta-galactosidases, lactase, fungos. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2392 
TÍTULO: RELAÇÃO HOMEM-TRABALHO-SAÚDE: QUAL A CONTRIBUIÇÃO DA 
ENFERMAGEM? 
ALUNO: ISABEL NEVES DUARTE LISBOA (6736145490) 
ORIENTADOR: SORAYA MARIA DE MEDEIROS (20018096468) 

Resumo:  
 
        Este trabalho teve como objetivo analisar os fatores que desencadeiam violência pela banalização dos
problemas e das questões da saúde dos trabalhadores do INSS/Natal-RN. Pesquisa do tipo qualitativa 
descritiva, utilizando como coleta de informações a história oral temática através de entrevistas gravadas. A
análise foi estruturada através de categorias que emergiram das narrativas. Os primeiros resultados, ora
apresentados, correspondem à categoria relação homem-trabalho-saúde. Os trabalhadores demonstraram 
que sofrem os efeitos do processo de produção determinado por influências políticas, sociais e econômicas
do sistema capitalista globalizado, que usa a força humana de trabalho como mercadoria, em benefício dos
que dela obtêm lucro econômico ou político, expropriado-a e banalizada-a, a despeito de qualquer 
fenômeno que venha atingir a vida e a saúde daqueles que a exercem. Produzem formas de (des)
organizações, precarização e instabilidade do e no trabalho, expondo esses trabalhadores ao sofrimento,
insegurança, insatisfação profissional, pessoal, social e psicológica, caracterizando-se assim como uma 
forma de violência à sua saúde e integridade física e mental. Constatou-se a necessidade da inserção da 
enfermagem na vigilância e promoção da à saúde do trabalhador, na busca da melhoria nas condições de
trabalho. 

Palavras chave: violência no trabalho; condições de trabalho; enfermagem 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2393 
TÍTULO: IMPACTO DO TREINAMENTO MUSCULAR INSPIRATÓRIO NOS RISCOS DE 
COMPLICAÇÕES PULMONARES PÓS-OPERATÓRIAS EM CIRURGIA CARDÍACA ELETIVA 
ALUNO: RAISSA DE OLIVEIRA BORJA (6050917493) 
ORIENTADOR: KARLA MORGANNA PEREIRA PINTO DE MENDONCA (72298863415) 
CO-AUTOR: THALITA MEDEIROS FERNANDES DE MACEDO (754876403) 
CO-AUTOR: KARILIN TEREZA SANTIAGO DE OLIVEIRA (1065968450) 

Resumo:  
 
        Objetivo:Avaliar um protocolo pré-operatório de treinamento muscular inspiratório (TMI), a curto 
prazo, para indivíduos que irão submeter-se a cirurgia cardíaca eletiva. Métodos:Trata-se de um estudo 
quase-experimental com grupo controle. Doze pacientes que iriam submeter-se a revascularização 
miocárdica (RM) foram divididos em dois grupos. No grupo de treinamento, os pacientes foram avaliados e
submetidos ao TMI domiciliar por 15 minutos, 2 vezes ao dia, durante as 2 semanas que antecederam a
RM. A carga utilizada foi igual a 30% da pressão inspiratória máxima (PImáx), reajustada a cada 3 dias. O
grupo controle realizou uma avaliação das pressões respiratórias máximas (PRM) e não recebeu TMI pré-
operatório. Resultados:Constatou-se um ganho significativo nas PRM quando comparado os valores antes e
após o TMI (37 cmH2O para a PImáx e 33 cmH2O para a pressão expiratória máxima - PEmáx). Também 
foi observado um significativo aumento nas PRM quando foi comparada a média de cada reavaliação com a
da avaliação inicial, verificando-se que a partir do 3º dia de TMI esse ganho foi significativo (p=0,01 para 
PImáx e p=0,04 para PEmáx). Constatou-se ainda uma correlação positiva entre os níveis de carga utilizada
e a PImáx. Conclusão:O protocolo de TMI testado neste estudo apresentou adequada eficácia para o ganho
de força muscular pré-operatória a partir do 3º dia de TMI domiciliar. Este poderá ser uma ferramenta útil
para beneficiar, a curto prazo, pacientes que são submetidos a RM. 

Palavras chave: Músculos respiratórios; cirurgia torácica; exercícios respiratórios 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2395 
TÍTULO: MEIO AMBIENTE E SAÚDE PÚBLICA: DA EDUCAÇÃO A CIDADANIA 
ALUNO: CARLOS WILKER DANTAS PEREIRA (7879474723) 
ORIENTADOR: ADRIANA FERREIRA UCHOA (58024867320) 
CO-AUTOR: WILLIAM BRUNO DA SILVA (6982016471) 
CO-AUTOR: JULIANA FERREIRA GOMES DE MORAIS (6833815470) 
CO-AUTOR: THIAGO DE MELO CABRAL (3712886497) 

Resumo:  
 
        Atualmente a qualidade ambiental tem tomado destaque no cenário mundial. A poluição do ar, a
contaminação dos recursos hídricos e a presença de resíduos tóxicos no solo podem representar um risco
significativo para a saúde das pessoas. Um dos principais motivos de descaso com o meio ambiente é a falta
de informação. Em geral, pessoas que possuem acesso a informações relacionadas ao meio ambiente, optam
por uma atitude voltada para a conservação. Na cidade de Santa Cruz (RN) é comum observar em vários
pontos da cidade poluentes lançados em locais inadequados como ruas e rios. Diante do exposto, o presente
projeto tem o objetivo de auxiliar na formação dos moradores da cidade de Santa Cruz de modo a contribuir
para o desenvolvimento sustentável. Para isso, está sendo realizado desde o início de agosto de 2008 um
quadro quinzenal com duração de trinta minutos na Rádio Comunitária Santa Rita. O programa apresentado
por estudantes do curso de enfermagem e convidados trata de assuntos ambientais e sua relação com a
saúde das pessoas. Os resultados preliminares indicam uma forte aceitação do programa pelos moradores da
cidade. Esses moradores têm ligado para a rádio e auxiliado na construção do programa a partir de
comentários e perguntas. O dinamismo do programa e a forma adequada de tratar à temática têm
aproximado os ouvintes da rádio com a academia. As pessoas têm entendido a necessidade do meio
ambiente saudável tanto para a cidade de Santa Cruz, quanto para a vida de cada um. 

Palavras chave: ambiente, saúde pública e rádio comunitária. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2398 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE MICRO NUTRIENTES 
ALUNO: LUCIANE DE LIRA TEIXEIRA (5860412495) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404) 

Resumo:  
 
        O chouriço é um doce típico do Seridó do Rio Grande do Norte, de caráter artesanal, que tem por
principal ingrediente o sangue do porco, o doce reflete aspectos culturais da região e ainda não se possui
estudos bromatológicos a cerca do mesmo. As amostras analisadas foram obtidas no município de
Caicó.Neste trabalho determinou-se ferro por Espectroscopia de Absorção Molecular, método que se baseia
no princípio de que um complexo de Ferro II é formado com a 1,10 fenantrolina, [Fe(C12H8N2)3]2+, e a
absorbância da coloração da solução é mensurada com espectrofotômetro no comprimento de onda 512nm.
Determinou-se também cobre e zinco, por meio de Espectroscopia de Absorção Atômica. A partir das
análises se obtiveram em média de cerca de 6,24 mg de ferro em 100 g de doce integral, que corresponde a
45 % das necessidades diárias de ferro, com relação aos resultados do cobre não foi detectada a presença do
mesmo com os padrões utilizados, e para o zinco na ingestão de 100g do doce artesanal obteve-se o 
correspondente em média a ingestão de 0,034 mg de zinco, contribuindo com 0,23% das necessidades
diárias de zinco. A partir dos resultados obtidos pode-se perceber uma maior relevância nutricional com 
relação ao ferro o que se justifica pelo uso do sangue do porco e da rapadura, em quantidades consideráveis,
na produção desse alimento. Pode-se ainda sugerir por meio dos resultados obtidos que esse alimento
poderia ser inserido em dietas alimentares de indivíduos com carência de ferro. 

Palavras chave: Bromatológicos. Alimento. Doce. Análises. Ferro. Cobre. Zinco. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2399 
TÍTULO: ATIVIDADE ANTIPROLIFERATIVA DE POLISSACARÍDEOS SULFATADOS 
EXTRAIDOS DA ALGA MARROM SARGASSUM FILIPENDULA 
ALUNO: GABRIEL PEREIRA FIDELIS (6141887414) 
ORIENTADOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA (76111830449) 
CO-AUTOR: LEANDRO SILVA COSTA (4647720446) 
CO-AUTOR: DIEGO DE ARAUJO SABRY (5234517411) 
CO-AUTOR: RAFAEL BARROS GOMES DA CAMARA (0) 

Resumo:  
 
        Polissacarídeos sulfatados em algas marinhas têm sido testados para diversas atividades
biológicas/farmacológicas, tais como atividade anticoagulante, antioxidante e antiproliferativa. As fucanas,
uma família de polissacarídeos ricos em L-fucose sulfatada, são de longe os polissacarídeos sulfatados mais
estudados com esses fins. Neste estudo extraiu-se cinco frações (F0.5, F0.7, F1.0, F1.5 e F2.0) ricas em
fucanas da alga marrom Sargassum filipendula por digestão proteolítica, seguida por precipitação
seqüencial com acetona. A quantidade de carboidratos variou de 41% (F0.5) à 66% (F2.0). A contaminação
protéica foi baixa e o teor de sulfato variou de 3,4% (F0.5) à 5,9% (F2.0). Eletroforese em gel de agarose
mostrou que as frações cetônicas desta alga contêm principalmente três fucanas distintas (fucanas A, B e
C). Através de cromatografia descendente em papel demonstrou-se que todas as frações cetônicas são 
compostas essencialmente por fucose, xilose, glicose, galactose, manose e ácido glucurônico. A atividade
antiproliferativa frente à linhagem celular tumoral HeLa foi avaliada. Todas as frações apresentaram
atividade antiproliferativa dose-dependente no tempo de incubação de 72h. As frações F1,0v e F1,5v
apresentaram atividade mais potente com cerca de 68,3% e 72,5% de inibição, respectivamente, na
concentração de 2 mg/mL. Esses resultados demonstram que os polissacarídeos sulfatados da alga
Sargassum filipendula apresentam potencial uso em terapia antitumoral.(CNPq/CAPES) 

Palavras chave: Sargassum filipendula, Fucana, Células HeLa, Potencial antitumoral 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2400 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CENTESIMAL DE ALIMENTOS ARTESANAIS, DE 
ORIGEM VEGETAL, PRODUZIDOS E COMERCIALIZADOS EM NATAL/RN 
ALUNO: AURILA MARIA CANDIDO BAY (3378922451) 
ORIENTADOR: JACIRA MARIA ANDRADE DE SOUSA (42950457487) 
CO-AUTOR: MARIA TEREZA BARRETO DE OLIVEIRA (20256680400) 
CO-AUTOR: ELAINE CRISTINA FELIX DA SILVA (3384062477) 
CO-AUTOR: SUERDA MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO (4839431426) 

Resumo:  
 
        A composição centesimal dos alimentos deve ser especificada nos rótulos de acordo com as
determinações da Anvisa, através das RDC 359 e 360. Entretanto, a composição centesimal indicada nos
rótulos dos alimentos pode ser um reflexo das técnicas utilizadas nas análises e não indicar os teores reais
nos alimentos. O objetivo deste trabalho foi determinar a composição centesimal dos alimentos artesanais
de origem vegetal, produzidos e comercializados em Natal. Foram coletadas doze (12) amostras de
alimentos diferentes, os quais foram submetidos aos métodos de análise de composição centesimal
recomendados pela AOAC. O teor de proteínas foi determinado através do método semi-micro Kjeldhal 
(AOAC,1984). A umidade foi determinada pelo método gravimétrico. O teor de lipídios foi avaliado pelo
método de Bling & Oyer (1959). A fração cinzas foi determinada pelo método gravimétrico segundo a
(AOAC,1984). Foram determinados os teores de fibra total de acordo com o método de Li e Cardozo
(1992). Os carboidratos foram estimados por diferença. O tratamento estatístico dos dados envolveu a
realização do Teste-t utilizando-se o Software Microcal Origin, versão 5.0. Os resultados encontrados
mostram que o teor de lipídios é diferente daqueles apresentados nos rótulos (p< 0,05), porém não houve
diferenças entre o teor de proteína das amostras. Estes resultados podem refletir os diferentes métodos
utilizados, entretanto necessitam de confirmação numa amostra maior de alimentos. 

Palavras chave: rotulagem de alimentos, composição centesimal, valor energético 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2405 
TÍTULO: ESTUDO DA BIODISPONIBILIDADE DOS ANTI-CONVULSIVANTES: UMA 
CONTRIBUIÇÃO À FARMACOVIGILÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
ALUNO: RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA (5503045416) 
ORIENTADOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAUJO FERREIRA (83806059420) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho consiste em um estudo experimental com animais cujo objetivo foi avaliar a
bioequivalência dos anti-convulsivantes, preparados em farmácias de manipulação, utilizando como
parâmetro o medicamento inovador da carbamazepina, o Tegretol. Foram utilizados 6 cães da raça beagle,
tendo sido administrado os medicamentos em períodos distintos com diferença de 15 dias, de modo que as
administrações foram divididas em grupos. Dessa forma, no grupo 1 os animais receberam a carbamazepina
vendida na farmácia de Manipulação A, no grupo 2 a carbamazepina vendida na farmácia de Manipulação
B e no grupo 3 o Tegretol. Os medicamentos foram administrados pela via oral e o sangue coletado nos
tempos 0, 20, 40 e 60 minutos, e também após 02, 03, 04, 06, 24, 48 e 72 horas. O sangue foi armazenado
em tubos heparinizados e centrifugado a 3000 RPM, sendo posteriormente congelado a -80 °C. As amostras 
foram analisadas em HPLC com detector UV e em coluna de cromatografia C 18. O método foi validado
para detecção da molécula em matriz plasmática segundo resolução 899, da ANVISA. Os resultados
apontaram que não houve uma bioequivalência, entre o Tegretol e as preparações farmacêuticas advindas
das farmácias de manipulação, em relação aos parâmetros farmacocinéticos AUC (área sobre a curva) e Cm
(Concentração máxima), demonstrando que seus efeitos não são essencialmente os mesmos. Por fim, serão
realizados ensaios clínicos para a confirmação destes resultados encontrados. 

Palavras chave: Bioequivalência, Farmacocinética, Carbamazepina 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: SB2413 
TÍTULO: ADOLESCENTES: COMPORTAMENTOS DE RISCOS FAVORECEM A GRAVIDEZ 
ALUNO: VALERIA JANE JACOME FERNANDES (5310463461) 
ORIENTADOR: AKEMI IWATA MONTEIRO (8449740487) 

Resumo:  
 
        OBJETIVO: As transformações sociais ocorridas nas ultimas décadas descrevem um contexto social
distinto em que a instituição familiar organiza-se de maneira diferenciada com seus membros e estabelecem
novos parâmetros de comunicação. Haja vista a influencia familiar na construção de valores pelo
adolescente, o seguinte trabalho busca discorrer sobre as novas perspectivas de relacionamento intra-
familiar frente o aflorar da sexualidade e a condição de gravidez precoce, através do levantamento
bibliográfico no banco de dados do MEDLINE, SCIELO e LILACS. RESULTADOS: O levantamento
realizado revela modificações na abordagem e significado social associado à adolescência; a família
permanece como instituição principal de apoio e orientação ao jovem; houve melhora na comunicação entre
pais e filhos, no entanto, permanece a tendenciosa postura paterna em reproduzir a educação recebida de
seus pais tornando ambíguo e superficial o diálogo sobre sexualidade e dificultando o enfrentamento da
gravidez precoce. CONCLUSÃO: a literatura a cerca dos diálogos intra-familiares e vasta, descrevem com 
clareza a tensa, ansiosa e ambígua postura paterna frente à sexualidade de seus filhos e a ocorrência da
gravidez precoce, bem como os conflitos decorrentes. No entanto, são superficiais ao mencionarem temas
abordados nas conversas em família e os fatores facilitadores no dialogo, evidenciando lacunas nos estudos
concernentes ao tema. 

Palavras chave: adolescência; família; sexualidade; contracepção; gravidez precoce. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: OU1745 
TÍTULO: PROBABILIDADE BIOCLIMÁTICA DA GÊNESE DO AEDES AEGYPTI EM NATAL-RN
ALUNO: BRUNO CLAYTON OLIVEIRA DA SILVA (3713138486) 
ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (20610700430) 

Resumo:  
 
        O trabalho versa a respeito de um dos maiores problemas relacionados à saúde pública no mundo, o
dengue urbano. A cidade do Natal-RN tem apresentado elevado número de casos notificados da doença; a
exemplo o acentuado número de casos notificados (50.000 casos) no período de 2000 a 2005. A partir desta
realidade, o trabalho objetiva avaliar a relação entre favorabilidade bioclimática e potencialidade de
desenvolvimento do Aedes aegypti na cidade do Natal-RN. Para tanto, em se tratando de material e 
métodos, utilizou-se: revisão bibliográfica, coleta de dados, estatística descritiva (média, desvio padrão,
coeficiente de variação), correlação de Pearson, regressão e distribuição normalizada de Gauss. Os
resultados apontaram que o desenvolvimento do Aedes aegypti dar-se-á, sob condições favoráveis, com 
temperaturas médias do ar na faixa entre 21ºC e 29ºC e umidade relativa do ar acima de 70%. Já a faixa 
térmica entre 29ºC e 32ºC e umidade relativa do ar acima de 70%, conferirá ao principal vetor do dengue
urbano um tempo de desenvolvimento bastante reduzido. Além disso, observou-se que a cidade do Natal-
RN propicia grande favorabilidade bioclimática, em praticamente todos os meses do ano, ao
desenvolvimento do Aedes aegypti. Ainda, em se tratando desta condição de favorabilidade, destaca-se o 
período compreendido entre os meses de maio a setembro, onde a probabilidade da condição favorável
encontra-se acima de 90%. 

Palavras chave: Gênese do Aedes aegypti, dengue, favorabilidade bioclimática. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: OU2018 
TÍTULO: RESULTADOS ALCANÇADOS A PARTIR DA REALIZAÇÃO DE PROJETOS PELO PET 
ENGENHARIA QUÍMICA UFRN DURANTE 12 ANOS DE ATUAÇÃO 
ALUNO: DIOGO ROSEMBERGH DA SILVA NOBREGA (8242417466) 
ORIENTADOR: CAMILA GAMBINI PEREIRA (27111541812) 
CO-AUTOR: JOSETTE LOURDES DE SOUSA MELO (10200720406) 

Resumo:  
 
        O Programa de Educação Tutorial (PET) foi criado em 1979 e atualmente está subordinado à
Secretaria de Educação Superior (SESu) do Ministério da Educação. Trata-se de um programa voltado para 
desenvolver atividades acadêmicas, por grupos de estudantes, sob tutoria de um docente, organizados a
partir de cursos de graduação das Instituições de Ensino Superior do país, existindo apenas um grupo por
curso. Neste Programa o caráter multi e interdisciplinar será assegurado em atividades indissociáveis de
ensino, pesquisa e extensão. O compromisso com a formação acadêmica de qualidade, ética e cidadã, é
exercido através de ações conjuntas entre a coordenação do curso de graduação em Engenharia Química e a
atuação dos bolsistas no acompanhamento da implantação de um bem elaborado Projeto Pedagógico (PP).
Assim, tanto a preparação dos alunos para atuar no seu futuro campo profissional, bem como a formação de
sua consciência crítica e preocupada com questões sociais da educação superior está contemplada. Esse
trabalho tem como finalidade apresentar as atividades de pesquisa, ensino e extensão desenvolvidas pelo
grupo PET Engenharia Química da UFRN ao longo de 12 anos e como isso influenciou a carreira dos
estudantes que dele participaram. 

Palavras chave: Programa de Educação Tutorial, Engenharia Química e formação acadêmica 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: OU2282 
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Resumo:  
 
        A carcinicultura vem crescendo nos últimos anos em todo o mundo. Porém, tem sido tema debates
entre os ambientalistas que alegam ter como conseqüência impactos ambientais. Além disso, durante o
beneficiamento do camarão componentes estruturais como exoesqueleto e cefalotórax são desprezados, e
muitas vezes no meio ambiente. O aproveitamento desses resíduos, como farinha, por exemplo, é uma
ótima alternativa de minimizar o impacto ambiental, além de enriquecer nutricionalmente produtos
alimentícios. Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo principal realizar a aceitação
sensorial de biscoitos elaborados com farinha dos resíduos do camarão Litopenaeus vannamei. Os testes de
análise sensorial foram realizados em duas etapas e com diferentes formulações de biscoitos: FC, isento de
farinha de camarão; F1, com 30% de farinha de camarão; e F2, com 60%. A primeira etapa, teve como
objetivo escolher a formulação mais aceita (F1 ou F2) por meio do teste de aceitação global. Na segunda,
após formulação escolhida (F2), foi realizada a intenção de compras dos provadores, em seguida, a
aceitação global durante 45 dias de armazenamento. FC teve maior intenção de compras pelos provadores,
bem como maior aceitação. Durante o período de armazenamento, F2 não obteve, de forma geral, boa
aceitação, sendo que, FC foi mais bem aceito. Assim, ficou evidenciado que a adição da farinha de camarão
em biscoitos, nas proporções utilizadas neste estudo não apresentou boa aceitação. 
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