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CÓDIGO: SB0021
TÍTULO: ALTERAÇÕES BUCAIS E SISTÊMICAS EM PACIENTES DIABÉTICOS
ALUNO: DIANA ROSADO LOPES (00974259403)
ORIENTADOR: HEBEL CAVALCANTI GALVAO (41291824472)
CO-AUTOR: NORBERTO BATISTA DE FARIA JÚNIOR (03445485461)
CO-AUTOR: LEÃO PEREIRA PINTO (01608789420)
CÓDIGO: SB0025
TÍTULO: IMPLANTAÇÃO DE CULTIVOS DE MOLUSCOS BIVALVES NO RN
ALUNO: KLEIBER RODRIGUES DE MENDONÇA (81410123472)
ORIENTADOR: GUILHERME FULGENCIO DE MEDEIROS (03935531400)
CÓDIGO: SB0029
TÍTULO: MONITORAMENTO DO ESTADO REPRODUTIVO, MODO DE
REPRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE DE CISTOS E BIOMASSA DE ARTEMIA
FRANCISCANA (Crustacea, Anostraca) EM SISTEMA DE CULTIVO MULTIFÁSICO
ALUNO: LIGIA GARCIA REIS (03524657435)
ORIENTADOR: MARCOS ROGERIO CAMARA (10654640459)
CO-AUTOR: CIMARIA PORFIRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (03396386485)
CÓDIGO: SB0032
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE NÁUPLIOS DE ARTEMIA FRANCISCANA (Crustacea,
Anostraca) NO BIOMONITORAMENTO AQUÁTICO DO LITORAL URBANO DA
CIDADE DE NATAL (RN).
ALUNO: CIMARIA PORFIRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (03396386485)
ORIENTADOR: MARCOS ROGERIO CAMARA (10654640459)
CO-AUTOR: LIGIA GARCIA REIS (03524657435)
CÓDIGO: SB0041
TÍTULO: AVALIAÇÃO CLÍNICA DO TRATAMENTO DE ÚLCERA ARTERIAL
COM ÁCIDO GRAXO ESSENCIAL (A.G.E)
ALUNO: ROSIANE GOMES DE MEDEIROS (01023002400)
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415)
CO-AUTOR: GEOVANA ERIVANA DE ASSUNÇÃO COSTA (01079138447)
CO-AUTOR: : MARIA NEYRIAN DE FÁTIMA FERNANDES (03472381493)
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Código: SB0042
TÍTULO: AVALIAÇÃO CLÍNICA DO TRATAMENTO DE DEISCÊNCIA DE
SUTURA CIRÚRGICA COM A. G. E.
ALUNO: GEOVANA ERIVANA DE ASSUNÇÃO COSTA (01079138447)
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415)
CO-AUTOR: ROSIANE GOMES DE MEDEIROS (01023002400)
CO-AUTOR: : MARIA NEYRIAN DE FÁTIMA FERNANDES (03472381493)
CÓDIGO: SB0043
TÍTULO: AVALIAÇÃO CLÍNICA DO TRATAMENTO DE ÚLCERA VENOSA COM
AGE E GRANÚGENA
ALUNO: : MARIA NEYRIAN DE FÁTIMA FERNANDES (03472381493)
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415)
CO-AUTOR: ROSIANE GOMES DE MEDEIROS (01023002400)
CO-AUTOR: GEOVANA ERIVANA DE ASSUNÇÃO COSTA (01079138447)
CÓDIGO: SB0045
TÍTULO: BIOECOLOGIA DE PEIXES DE UM TRECHO DE RIO DO SEMI-ÁRIDO
DO RIO GRANDE DO NORTE: DISTRIBUIÇÃO, DIVERSIDADE E ABUNDÂNCIA
RELATIVA.
ALUNO: LILIANE DE LIMA GURGEL SOUZA (03095950454)
ORIENTADOR: TERESINHA MARIA DE MACEDO GUIMARAES (07489056420)
CO-AUTOR: HELIO DE CASTRO BEZERRA GURGEL (04393392434)
CÓDIGO: SB0051
TÍTULO: EXPRESSÃO IMUNO-HISTOQUÍMICA DA VIMENTINA, HHF35, CD68 E
FATOR XIIIA EM FIBROMA DE CÉLULAS GIGANTES, FIBROMA E HIPERPLASIA
FIBROSA DA MUCOSA ORAL
ALUNO: DANIELLE ALBUQUERQUE PIRES ROCHA (00955917450)
ORIENTADOR: LELIA BATISTA DE SOUZA (08588724472)
CO-AUTOR: MÁRCIA CRISTINA DA COSTA MIGUEL (82134731400)
CÓDIGO: SB0054
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR DE VITAMINA A E
MACRONUTRIENTES EM PARTURIENTES MORADORAS DA CIDADE DO
NATAL/RN
ALUNO: PAULA RAISSA MEDEIROS DA SILVA (01071892401)
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (18095640425)
CO-AUTOR: THAYSE HANNE CÂMARA RIBEIRO (02225588490)
CO-AUTOR: DILMA FERREIRA LIMA (00443085404)
CO-AUTOR: ANDRE NEWTON DO MONTE NEGREIROS (05401879334)
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CÓDIGO: SB0055
TÍTULO: ESTUDO MICROBIOLÓGICO DE LEVEDURAS ISOLADAS DA VAGINA
E DO ÂNUS DE PACIENTES COM VULVOVAGINITE
ALUNO: ANA CRISTINA SANTOS FERNANDES (00936352493)
ORIENTADOR: EVELINE PIPOLO MILAN (70337950415)
CO-AUTOR: RECY MICHELLE CRUZ FREIRE (01211027422)
CO-AUTOR: CHRISTIANE MEDEIROS BEZERRA (04631431407)
CÓDIGO: SB0061
TÍTULO: VARIAÇÕES NOS NÍVEIS DE RETINOL EM CÃES PORTADORES DE
CALAZAR.
ALUNO: ISLANDIA BEZERRA DA COSTA TEIXEIRA (96724323487)
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (18095640425)
CO-AUTOR: ANDRE NEWTON DO MONTE NEGREIROS (05401879334)
CO-AUTOR: DILMA FERREIRA LIMA (00443085404)
CO-AUTOR: ALEXANDRE FLAVIO SILVA DE QUEIROZ (67218709400)
CÓDIGO: SB0072
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS DE RETINOL NO LEITE MATERNO NO
INÍCIO E FINAL DA MAMADA
ALUNO: KARLA DANIELLY DA SILVA RIBEIRO (00981527426)
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (18095640425)
CO-AUTOR: ILLANA LOUISE PEREIRA DE MELO (01179385489)
CO-AUTOR: DILMA FERREIRA LIMA (00443085404)
CO-AUTOR: ANDRE NEWTON DO MONTE NEGREIROS (05401879334)
CÓDIGO: SB0079
TÍTULO: ESTUDO DAS VARIAÇÕES DOS NÍVEIS DE RETINOL NO LEITE DE
PARTURIENTES PRE-TERMO E A TERMO.
ALUNO: ILLANA LOUISE PEREIRA DE MELO (01179385489)
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (18095640425)
CO-AUTOR: ANDRE NEWTON DO MONTE NEGREIROS (05401879334)
CO-AUTOR: DILMA FERREIRA LIMA (00443085404)
CO-AUTOR: KARLA DANIELLY DA SILVA RIBEIRO (00981527426)
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CÓDIGO: SB0099
TÍTULO: POLUIÇÃO FECAL EM GALERIAS PLUVIAIS E PRAIAS RECEPTORAS
DE NARAL/RN - ISOLAMENTO DE Escherichia coli ENTEROTPATOGÊNICA E
ENTEROINVASORA
ALUNO: ELANY CRISTINA SILVA CRUZ (01070040460)
ORIENTADOR: LIANA GALVAO BACURAU PINHEIRO (25448765491)
CO-AUTOR: ANGELA MARIA SOARES CARDONHA (06050026300)
CO-AUTOR: ANDRESSA CRISTINA FAGUNDES DE OLIVEIRA (01147712433)
CÓDIGO: SB0100
TÍTULO: ESTUDO HISTOLÓGICO E IMUNO-HISTOQUÍMICO DE LESÕES
PROLIFERATIVAS NÃO NEOPLÁSICAS DE MUCOSA ORAL-ANÁLISE DA
TENASCINA E FIBRONECTINA
ALUNO: DANIELA DE MEDEIROS DANTAS GOMES (00939652498)
ORIENTADOR: LELIA MARIA GUEDES QUEIROZ (59539224420)
CO-AUTOR: FRANCISCO CANINDÉ DE MACÊDO (14229935404)
CO-AUTOR: HÉVIO FREITAS DE LUCENA (33652520459)
CO-AUTOR: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS (28444361453)
CÓDIGO: SB0101
TÍTULO: DESVELANDO SENTIDOS SOCIAIS DA ATENÇÃO À BOCA
ALUNO: DYEGO LEANDRO BEZERRA DE SOUZA (00902557475)
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO C FEITOSA ALVES (15590097487)
CO-AUTOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAÚJO FERREIRA (83806059420)
CÓDIGO: SB0102
TÍTULO: ESTABELECIMENTO DE UM PROTOCOLO ALTERNATIVO PARA A
EXTRAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLÉICOS A PARTIR DE TECIDOS E/OU HEMOLINFA
DE CAMARÕES.
ALUNO: ARIANE FERREIRA LACERDA (03553123443)
ORIENTADOR: JOSE VERISSIMO FERNANDES (09457135415)
CO-AUTOR: JOSÉLIO MARIA GALVÃO DE ARAÚJO (01016476469)
CÓDIGO: SB0103
TÍTULO: AVALIAÇÃO QUÍMICA E NUTRICIONAL DO MOLUSCO Anadara
notabilis ORIUNDO DA REGIÃO DE GALINHOS-RN.
ALUNO: VIDEANNY VIDENOV ALVES DOS SANTOS (00982749457)
ORIENTADOR: ANDRE NEWTON DO MONTE NEGREIROS (05401879334)
CO-AUTOR: HERYKA MYRNA MAIA RAMALHO (03277964485)
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CÓDIGO: SB0104
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE DERMATOMICOSES NO AMBULATÓRIO DE
DERMATOLOGIA DO HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO: ESTUDO PRELIMINAR
ALUNO: NADJA MARYELLY DE OLIVEIRA GOMES (01259549488)
ORIENTADOR: EVELINE PIPOLO MILAN (70337950415)
CO-AUTOR: ANA CRISTINA SANTOS FERNANDES (00936352493)
CO-AUTOR: FRANCISCO CANINDE DE SOUSA JUNIOR (049.255.444)
CÓDIGO: SB0106
TÍTULO: ESTUDO DA AÇÃO DE FUCANA EXTRAÍDA DE ALGAS
PHAEOPHYTAS (ALGAS PARDAS) OBTIDAS NO LITORAL NORDESTINO EM
MACRÓFAGOS DE CAMUNDONGOS BALB/C.
ALUNO: PRISCILA ALBUQUERQUE DE MOURA (04961299456)
ORIENTADOR: JANEUSA TRINDADE DE SOUTO (61689858400)
CO-AUTOR: EDDA LISBOA LEITE (06341462468)
CO-AUTOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA (76111830449)
CÓDIGO: SB0107
TÍTULO: DIFERENÇAS NA DISTRIBUIÇÃO DOS ALELOS DO GENE DA P53 NA
POPULAÇÃO DE NATAL-RN EM COMPARAÇÃO COM OUTRAS POPULAÇÕES
ALUNO: ANDRÉ LUIZ SILVA DAVIM (01010243470)
ORIENTADOR: ROSELY DE VASCONCELLOS MEISSNER (41434560015)
CÓDIGO: SB0115
TÍTULO: O HOMEM/PAI NO PROCESSO DO ALEITAMENTO MATERNO.
ALUNO: VERÔNICA GUEDES SOARES (02781419435)
ORIENTADOR: ROSINEIDE SANTANA DE BRITO (12389595472)
CÓDIGO: SB0118
TÍTULO: PERFIL DOS PACIENTES PEDIÁTRICOS ATENDIDOS NA LIGA NORTE
RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
ALUNO: ADRIANA JUSSARA DE OLIVEIRA BRANDÃO (03261981482)
ORIENTADOR: JAQUELINE FERNANDES PONTES (39661741468)
CO-AUTOR: MONALISA FALCÃO PEREIRA (01200167457)
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CÓDIGO: SB0122
TÍTULO: FENOLOGIA DE QUATRO ESPÉCIES ARBÓREO-ARBUSTIVAS DA
CAATINGA DO RN
ALUNO: PATRÍCIA DOS SANTOS MESQUITA (00956870414)
ORIENTADOR: ARISTOTELINO MONTEIRO FERREIRA (60062711768)
CO-AUTOR: ALEXANDRA RAFAELA DA SILVA FREIRE (04566764494)
CÓDIGO: SB0126
TÍTULO: ESTUDO PRELIMINAR DA MORFOLOGIA E ANATOMIA FOLIAR DAS
VARIEDADES DE ESPÉCIE NERIUM OLEANDER L.
ALUNO: KLEISON JOSÉ MEDEIROS LEOPOLDINO (01283516403)
ORIENTADOR: MARIA SOLANGE DUTRA DA CRUZ (09809953453)
CO-AUTOR: ANNE CAROLINE DUARTE DE QUEIROZ (00934649405)
CO-AUTOR: LÚCIO DA SILVA RODRIGUES (00114114579)
CÓDIGO: SB0134
TÍTULO: ESTUDO DO CRESCIMENTO E PRODUÇÃO DO ÁGAR DE Gracilaria
birdiae (GRACILARIACEAE, RHODOPHYTA).
ALUNO: MARCELLA ARAUJO DO AMARAL CARNEIRO (01184748470)
ORIENTADOR: ELIANE MARINHO SORIANO (18238050430)
CÓDIGO: SB0135
TÍTULO: CULTIVO EXPERIMENTAL DE Gracilaria domingensis (RHODOPHYTA)
EM GAIOLAS.
ALUNO: THIAGO DE MELO CABRAL (03712886497)
ORIENTADOR: ELIANE MARINHO SORIANO (18238050430)
CÓDIGO: SB0136
TÍTULO: EXTRATO AQUOSO DE CIANOBACTÉRIAS INDUZ ATIVAÇÃO DE
MACRÓFAGOS E LINFÓCITOS DE CAMUNDONGOS BALB/C.
ALUNO: TATIANA DE CARVALHO MAIA (29924500814)
ORIENTADOR: JANEUSA TRINDADE DE SOUTO (61689858400)
CO-AUTOR: RENATA DE FATIMA PANOSSO (12243214806)
CÓDIGO: SB0138
TÍTULO: COMPORTAMENTO DE CARREGAR E NÍVEIS PLASMÁTICOS DE
PROLACTINA EM MACHOS REPRODUTORES DE SAGÜI, Callithrix jacchus.
ALUNO: TARCIANA CARVALHO GURGEL DE AZEVEDO (00973618442)
ORIENTADOR: MARIA TERESA DA SILVA MOTA (37847538415)
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CÓDIGO: SB0140
TÍTULO: ÉTICA E BIOÉTICA: A IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO
ACADÊMICO PARA A VIDA PROFISSIONAL
ALUNO: ADRIANA NAZARO DE OLIVEIRA AVELINO GOMES (47780339220)
ORIENTADOR: IRIS DO CEU CLARA COSTA (14076152468)
CÓDIGO: SB0161
TÍTULO: AUTOCUIDADO EM VÍTIMAS DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES
ALUNO: CYNTHIA DONIDA FERREIRA (00989693406)
ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO (13040600478)
CÓDIGO: SB0171
TÍTULO: ANÁLISE FILOGENÉTICA DOS GENES DE REPARO DE DNA RECABCD
EM Chromobacterium violaceum
ALUNO: FABÍOLA MARQUES DE CARVALHO (01154248496)
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)
CÓDIGO: SB0180
TÍTULO: GOLFINHOS SURFISTAS NA PRAIA DE PIPA
ALUNO: MARIANA ALVES GONDIM (01096237466)
ORIENTADOR: MARIA EMILIA YAMAMOTO (99079682853)
CO-AUTOR: LUÍSA HELENA PINHEIRO SPINELLI (03238651439)
CO-AUTOR: LÍDIO FRANÇA DO NASCIMENTO (79220118491)
CO-AUTOR: MARIA EMILIA YAMAMOTO (99079682853)
CÓDIGO: SB0181
TÍTULO: O ACESSO PREFERENCIAL DE FÊMEAS DE SAGÜIS (Callithrix jacchus)
AO ALIMENTO, COMO INDICATIVO DA QUALIDADE DA INTERAÇÃO
SÓCIOSEXUAL DO PAR.
ALUNO: DANIELLE THAISE DO NASCIMENTO (02813927490)
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA CAMPOS CIRNE (12411469420)
CÓDIGO: SB0184
TÍTULO: RITMO CIRCADIANO DA CALBINDINA NO NÚCLEO
SUPRAQUIASMÁTICO DO CAMUNDONGO
ALUNO: MARIA JACQUELINE BARROS CUNHA (03519990431)
ORIENTADOR: MIRIAM STELA MARIS DE O COSTA (05014077404)
CO-AUTOR: SAUL OLIVEIRA E COSTA (04372195427)
CO-AUTOR: ANDRÉ LUIS COSTA BARBOSA (04597153489)
CO-AUTOR: JULIANA BEZERRA MESQUITA (04591596400)
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CÓDIGO: SB0185
TÍTULO: EXPRESSÃO DE PROTEÍNAS DA MEMBRANA BASAL EM
CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS DE LÍNGUA E LÁBIO INFERIOR
ALUNO: ANGELA MARIA DE MEDEIROS (02846868409)
ORIENTADOR: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS (28444361453)
CÓDIGO: SB0190
TÍTULO: ASPECTOS COMPORTAMENTAIS DAS INTERAÇÕES SOCIAIS EM
Dinoponera quadriceps (Hymenoptera, Formicidae, Ponerinae) EM AMBIENTE
NATURAL
ALUNO: HIELIA COSTA DOS SANTOS (02848098457)
ORIENTADOR: ARRILTON ARAUJO DE SOUZA (31568769415)
CO-AUTOR: ROSIANE ELVINA SOUSA DE ANDRADE (03560825474)
CÓDIGO: SB0196
TÍTULO: FORRAGEAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM OPERÁRIAS DE Dinoponera
quadriceps (Hymenoptera, Formicidae, Ponerinae) EM AMBIENTE NATURAL
ALUNO: ROSIANE ELVINA SOUSA DE ANDRADE (03560825474)
ORIENTADOR: ARRILTON ARAUJO DE SOUZA (31568769415)
CO-AUTOR: HIELIA COSTA DOS SANTOS (02848098457)
Código: SB0200
TÍTULO: PARTO NORMAL: EXPECTATIVAS E CONHECIMENTOS DE
PRIMIGESTAS
ALUNO: DANYELLA AUGUSTO ROSENDO DA SILVA (03675232484)
ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (13051598453)
CO-AUTOR: RICHARDSON AUGUSTO ROSENDO DA SILVA (02508410454)
CÓDIGO: SB0201
TÍTULO: O TRANSPORTE DO INFANTE COMO UMA MEDIDA DO
DESENVOLVIMENTO DE Callithrix jacchus EM AMBIENTE NATURAL
ALUNO: ERIC SILVA FERREIRA (03227135442)
ORIENTADOR: FABIOLA DA SILVA ALBUQUERQUE (64379620468)
CÓDIGO: SB0205
TÍTULO: MICROPROPAGAÇÃO DE DUAS VARIEDADES DE CANA-DE-AÇÚCAR
ALUNO: MANUELIZA BARBALHO DE SOUZA (04644742481)
ORIENTADOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (39198200453)
CO-AUTOR: LUCIANA LOPES FERREIRA DE LIMA (04711123482)
CO-AUTOR: FABIANA SILVA DA NÓBREGA (00923173404)
CO-AUTOR: LUCILA KARLA FELIX LIMA DE BRITO (87802643449)
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CÓDIGO: SB0207
TÍTULO: EFEITO DA PRÉ- ACLIMATAÇÃO E DO NACL NO CULTIVO
HIDROPÔNICO DO ABACAXIZEIRO
ALUNO: ADRIANA DE ALMEIDA DAVID (03552235469)
ORIENTADOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (39198200453)
CO-AUTOR: CAMILA PIMENTEL MARTINS (03601853477)
CO-AUTOR: FABIANA SILVA DA NÓBREGA (00923173404)
CO-AUTOR: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA (46609954453)
CÓDIGO: SB0208
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE DOSES DE NACL PARA SELEÇÃO EX VITRO DE
PROPÁGULOS DE ABACAXIZEIRO EM HIDROPONIA
ALUNO: CAMILA PIMENTEL MARTINS (03601853477)
ORIENTADOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (39198200453)
CO-AUTOR: MANUELIZA BARBALHO DE SOUZA (04644742481)
CO-AUTOR: FABIANA SILVA DA NÓBREGA (00923173404)
CO-AUTOR: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA (46609954453)
CÓDIGO: SB0209
TÍTULO: EFEITO DE DIFERENTES MEIOS DE CULTURA NA GERMINAÇÃO IN
VITRO DE SEMENTES DE EMBAÚBA (Cecropia adenopus)
ALUNO: SILVIA DE ARAUJO ARANHA CUNHA DE LIMA (01012737462)
ORIENTADOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (39198200453)
CO-AUTOR: ADRIANA DE ALMEIDA DAVID (03552235469)
CO-AUTOR: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA (46609954453)
CÓDIGO: SB0216
TÍTULO: ESTUDOS TAXONÔMICOS DOS REPRESENTANTES DE
CHAMAECRISTA MOENCH (LEGUMINOSAE-CAESALPINOIDEAE)
OCORRENTES NO CAMPUS DA UFRN, NATAL-RN
ALUNO: RUBENS TEIXEIRA DE QUEIROZ (00899450423)
ORIENTADOR: MARIA IRACEMA BEZERRA LOIOLA (25664530391)
CÓDIGO: SB0217
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ROBUSTEZ DE UM PROTOCOLO DE ANÁLISE
ESPECTROFOTOMÉTRICA DE PENICILINA G BENZATINA
ALUNO: CRISTIANE DE MEDEIROS MAIA (01184204454)
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)
CO-AUTOR: KATTYA GYSELLE DE HOLANDA E SILVA (03437538470)
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CÓDIGO: SB0218
TÍTULO: SOU ADOLESCENTE E ESTOU GRÁVIDA: EXPECTATIVAS QUANTO À
GESTAÇÃO
ALUNO: DANNIELLY AZEVEDO DE OLIVEIRA (02868143407)
ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (13051598453)
CO-AUTOR: DANYELLA AUGUSTO ROSENDO DA SILVA (03675232484)
CO-AUTOR: KELLE MICHELLE DE ANDRADE PEREIRA (28036246805)
CO-AUTOR: JUCIMAR FRANCA VILAR LIMA (16802667487)
CÓDIGO: SB0222
TÍTULO: PROMOÇÃO DE SAÚDE ORAL ATRAVÉS DE ESTUDOS CLÍNICO E
MICROBIOLÓGICO DA MUCOSA ORAL EM CRIANÇAS LEUCÊMICAS.
ALUNO: BRUNA RAFAELA MARTINS DOS SANTOS (01163265497)
ORIENTADOR: LEÃO PEREIRA PINTO (01608789420)
CO-AUTOR: MARIA JOSE DE BRITTO COSTA FERNANDES (09459707491)
CO-AUTOR: MARIA ZELIA FERNANDES (04390130463)
CO-AUTOR: CYNTHIA QUINDERÉ CARDOSO (04663930409)
CÓDIGO: SB0226
TÍTULO: CORRELAÇÃO ENTRE MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DE
HIPERANDROGENISMO E OS NÍVEIS DE ANDRÓGENOS PLASMÁTICOS
CIRCULANTES EM MULHERES ATENDIDAS NO AMBULATÓRIO DE
GINECOLOGIA ENDÓCRINA DA MEJC NO PERÍODO DE JULHO DE 2002 A
JUNHO DE 2003.
ALUNO: THAÍSE CHISTINE GALVÃO (03254078438)
ORIENTADOR: TECIA MARIA DE OLIVEIRA MARANHAO (13049127449)
CO-AUTOR: SÍLVIA REGINA CARDOSO DE OLIVEIRA (61441791353)
CÓDIGO: SB0229
TÍTULO: EXPRESSÃO DE INTEGRINAS EM Ameloblastomas
ALUNO: LIVIA MARINHO DE MIRANDA OLIVEIRA (00832390496)
ORIENTADOR: LELIA BATISTA DE SOUZA (08588724472)
CO-AUTOR: EMANUEL SÁVIO DE SOUZA ANDRADE (49783726404)
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CÓDIGO: SB0230
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO FUNCIONAL DA FORMAMIDOPIRIMIDINA DNA
GLICOSILASE (FPG/MUTM) DE CANA-DE-AÇÚCAR NO REPARO POR EXCISÃO
DE BASES
ALUNO: ALEXSANDRA FERNANDA DE OLIVEIRA LIMA (03552443495)
ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)
CO-AUTOR: KÁTIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825)
CÓDIGO: SB0231
TÍTULO: EXAME PAPANICOLAU SOB A ÓTICA DE PUÉRPERAS EM UMA
MATERNIDADE PÚBLICA
ALUNO: CÍNTIA CRISTIANE FERREIRA VAZ (02914819494)
ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (13051598453)
CO-AUTOR: KATIA REGINA BARROS RIBEIRO (00859376494)
CO-AUTOR: SONIA MARIA ARAUJO DE ANDRADE VIANA (12423246404)
CÓDIGO: SB0244
TÍTULO: NORMATIZAÇÃO DOS VALORES SÉRICOS NORMAIS DOS
ANDRÓGENOS EM MULHERES NORMAIS OBESAS E NÃO OBESAS E
DEFINIÇÃO BIOQUÍMICA DE HIPERANDROGENISMO
ALUNO: SULENE CUNHA SOUZA (93261616415)
ORIENTADOR: MARISTELA VASCONCELOS LEITE (07113536468)
CÓDIGO: SB0254
TÍTULO: RESULTADO PERINATAL DA GRAVIDEZ DE ADOLESCENTES COM
RELAÇÃO AO NÚMERO DE CONSULTAS NO PRÉ-NATAL.
ALUNO: MARIA ALDILENE DANTAS (03904475444)
ORIENTADOR: GEORGE DANTAS AZEVEDO (67381286491)
CÓDIGO: SB0256
TÍTULO: PERFIL DA PESCA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ALUNO: HENRIQUE ALEXANDRE DOS SANTOS CELESTINO (03443964443)
ORIENTADOR: ALDEMIR GOMES FREIRE (22526218420)
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CÓDIGO: SB0258
TÍTULO: EXPRESSÃO DE PROTEÍNAS DA MATRIZ EXTRACELULAR EM
HIPERPLASIA FIBROSA, FIBROMA E FIBROMA DE CÉLULAS GIGANTES DA
MUCOSA ORAL
ALUNO: LEONARDO DA SILVA PERES (00976447495)
ORIENTADOR: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS (28444361453)
CO-AUTOR: ANGELA MARIA DE MEDEIROS (02846868409)
CO-AUTOR: JOÃO LUIZ DE MIRANDA (74289462634)
CO-AUTOR: RIVADÁVIO FERNENDES BATISTA DE AMORIM (76597083176)
CÓDIGO: SB0260
TÍTULO: ESTUDO PRELIMINAR DA EXPRESSÃO DE PROTEÍNAS DA
MEMBRANA BASAL EM CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS DE LÍNGUA E
LÁBIO INFERIOR
ALUNO: ANGELA MARIA DE MEDEIROS (02846868409)
ORIENTADOR: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS (28444361453)
CO-AUTOR: LEONARDO DA SILVA PERES (00976447495)
CO-AUTOR: JOÃO LUIZ DE MIRANDA (74289462634)
CO-AUTOR: RIVADÁVIO FERNENDES BATISTA DE AMORIM (76597083176)
CÓDIGO: SB0262
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO GRAU DE PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DOS
NASCIDOS VIVOS NO RIO GRANDE DO NORTE, NO ANO DE 19997 A 2000
ALUNO: MARIA ALDILENE DANTAS (03904475444)
ORIENTADOR: LARA DE MELO BARBOSA (70407690425)
CÓDIGO: SB0265
TÍTULO: PREVENÇÃO E CONTROLE DAS ALTERAÇÕES ORAIS EM PACIENTES
COM LEUCEMIA LINFOBLÀSTICA AGUDA ATRAVÉS DO USO DA COREXIDINA
ALUNO: LÍDIA REIS PINHEIRO (01068106425)
ORIENTADOR: LEÃO PEREIRA PINTO (01608789420)
CO-AUTOR: LELIA BATISTA DE SOUZA (08588724472)
CO-AUTOR: ANDRESSA MARIA FILGUEIRA DOURADO (01091234418)
CO-AUTOR: MARIA EUGENIA DE ALMEIDA SEIXAS (07112050430)
CÓDIGO: SB0266
TÍTULO: TRADUÇÃO PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VALIDAÇÃO DO
INSTRUMENTO SOCIAL RHYTHM METRIC (SRM)
ALUNO: CAROLINA DUTRA GOMES PINHEIRO (01066489424)
ORIENTADOR: TANIA FERNANDES CAMPOS (60336641400)
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CÓDIGO: SB0270
TÍTULO: EXPRESSÃO DAS PROTEÍNAS BCL-2, MDM2 EM EPITÉLIO DE CISTOS
ODONTOGÊNICOS
ALUNO: NORBERTO BATISTA DE FARIA JÚNIOR (03445485461)
ORIENTADOR: HEBEL CAVALCANTI GALVAO (41291824472)
CO-AUTOR: TARCILA MORAIS DE CARVALHO FREITAS (97005240510)
CO-AUTOR: DIANA ROSADO LOPES (00974259403)
CO-AUTOR: LELIA BATISTA DE SOUZA (08588724472)
CÓDIGO: SB0273
TÍTULO: ASSOCIAÇÃO ENTRE ALGUMAS VARIÁVEIS DEMOGRÁFICAS E
SOCIO-ECONÔMICAS E O BAIXO PESO AO NASCER NO RIO GRANDE DO
NORTE, 1997-2000
ALUNO: MARIA ALDILENE DANTAS (03904475444)
ORIENTADOR: LARA DE MELO BARBOSA (70407690425)
CÓDIGO: SB0275
TÍTULO: BIOCOMPATIBILIDADE DO ETILCIANOACRILATO E DO
ISOBUTILCIANOACRILATO COMO AGENTE DE SUTURA EM RATOS
ALUNO: LUCIANA BASTOS ALVES (00909293490)
ORIENTADOR: EDUARDO GOMES SEABRA (08610878449)
CÓDIGO: SB0282
TÍTULO: QUALIDADES FÍSICAS, REAÇÃO TECIDUAL E PADRÃO DE
APRESENTAÇÃO DE EMBALAGENS DE FIOS DE SUTURA DE VÁRIAS MARCAS
USADAS NA ROTINA DE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.
ALUNO: FRANCISCA YANE BULCÃO DE MACÊDO (87634279315)
ORIENTADOR: ALDO DA CUNHA MEDEIROS (07117701404)
CO-AUTOR: NARA MEDEIROS CUNHA DE MELO (83815295300)
CÓDIGO: SB0284
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DA MICROPROPAGAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE MUDAS
DE CANA-DE-AÇÚCAR.
ALUNO: LUCIANA LOPES FERREIRA DE LIMA (04711123482)
ORIENTADOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (39198200453)
CO-AUTOR: MANUELIZA BARBALHO DE SOUZA (04644742481)
CO-AUTOR: FABIANA SILVA DA NÓBREGA (00923173404)
CO-AUTOR: LUCILA KARLA FELIX LIMA DE BRITO (87802643449)
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CÓDIGO: SB0285
TÍTULO: ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NO TRATAMENTO E PREVENÇÃO DA
INSÔNIA EM IDOSOS
ALUNO: LAURIANA MEDEIROS E COSTA (03697809490)
ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO (00446114472)
CÓDIGO: SB0286
TÍTULO: HEPARINA E HEPARAM SULFATO ISOLADOS DOS TECIDOS DO
CAMARÃO BRANCO Santos,VO; Pereira, CM;Souza,DMC; Santos, EA e Chavante,SF
(Departamento de Bioquímica- Universidade Federal do Rio Grande do Norte –UFRN)
ALUNO: VANESSA OLINTO DOS SANTOS (00906779430)
ORIENTADOR: SUELY FERREIRA CHAVANTE (33615217420)
CO-AUTOR: CELTON PEREIRA DE MOURA (02754394451)
CO-AUTOR: DACIO MICHEL DA CRUZ SOUZA (87813599420)
CO-AUTOR: ELIZEU ANTUNES DOS SANTOS (41305655400)
CÓDIGO: SB0291
TÍTULO: SAÚDE E CIDADANIA: CONTRIBUIÇÃO A UMA VISÃO CRÍTICA DA
REALIDADE?
ALUNO: JOSÉ JAILSON DE ALMEIDA JÚNIOR (00968586481)
ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO (00446114472)
CO-AUTOR: LIANA DA COSTA BARROS (01184106444)
CÓDIGO: SB0292
TÍTULO: ESTUDO DAS ASSOCIAÇÕES ENTRE RESULTADOS PERINATAIS E
NÚMERO DE CONSULTAS DE PRÉ-NATAL EM DIFERENTES FAIXAS ETÁRIAS
MATERNAS, NAS REGIÕES SUDESTE E NORDESTE DO BRASIL.
ALUNO: MARIA ALDILENE DANTAS (03904475444)
ORIENTADOR: GEORGE DANTAS AZEVEDO (67381286491)
CO-AUTOR: TECIA MARIA DE OLIVEIRA MARANHAO (13049127449)
CÓDIGO: SB0294
TÍTULO: ESTABELECIMENTO DE PROTOCOLO PARA CULTIVO HIDROPÔNICO
DE PLÂNTULAS DE ABACAXIZEIRO (Ananas comosus).
ALUNO: FABIANA SILVA DA NÓBREGA (00923173404)
ORIENTADOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (39198200453)
CO-AUTOR: CAMILA PIMENTEL MARTINS (03601853477)
CO-AUTOR: LUCIANA LOPES FERREIRA DE LIMA (04711123482)
CO-AUTOR: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA (46609954453)
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CÓDIGO: SB0295
TÍTULO: INCORPORAÇÃO DE TEOFILINA EM MICROCÁPSULAS DE XILANA
ALUNO: TOSHIYUKI NAGASHIMA JÚNIOR (02705187464)
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)
CO-AUTOR: HYWRE CESAR DE BRITO PINTO (05529117473)
CO-AUTOR: SÉRGIO VALÉRIO MENDONÇA DA SILVA (91436516404)
CÓDIGO: SB0296
TÍTULO: TRATAMENTO DE ÁREA CRUENTA DO FÍGADO COM QUITOSANO
APÓS LESÃO HEPÁTICA EM RATOS.
ALUNO: SILVANA GOMES ALVES (03603826493)
ORIENTADOR: ALDO DA CUNHA MEDEIROS (07117701404)
CO-AUTOR: NARA MEDEIROS CUNHA DE MELO (83815295300)
CO-AUTOR: FRANCISCA YANE BULCÃO DE MACÊDO (87634279315)
CÓDIGO: SB0298
TÍTULO: CLONAGEM DO GENE SCMUTM1 EM VETORES DE SUPEREXPRESSÃO EM PLANTAS
ALUNO: RAPHAEL CLEOFAS ANDRADE SILVA (01264134444)
ORIENTADOR: KÁTIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825)
CO-AUTOR: ALEXSANDRA FERNANDA DE OLIVEIRA LIMA (03552443495)
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)
CÓDIGO: SB0300
TÍTULO: CLONAGEM DE UMA SEQUÊNCIA DE CDNA DE CANA-DE-AÇÚCAR
HOMÓLOGA À AP ENDONUCLEASE EM VETORES DE SUPER-EXPRESSÃO EM
PLANTAS
ALUNO: CYNTHIA QUINDERÉ CARDOSO (04663930409)
ORIENTADOR: KÁTIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825)
CO-AUTOR: ANA KATARINA NASCIMENTO DE AZEVEDO (03552599401)
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)
CO-AUTOR: KÁTIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825)
CÓDIGO: SB0303
TÍTULO: SUBCLONAGEM DOS GENES SCARP1 E SCARP3 - AP
ENDONUCLEASES DE CANA-DE-AÇÚCAR - PARA ANÁLISE FUNCIONAL.
ALUNO: ANA KATARINA NASCIMENTO DE AZEVEDO (03552599401)
ORIENTADOR: KÁTIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825)
CO-AUTOR: CYNTHIA QUINDERÉ CARDOSO (04663930409)
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)
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CÓDIGO: SB0308
TÍTULO: EFEITOS DO QUITOSANO NA CICATRIZAÇÃO DE ANASTOMOSES DO
CÓLON.
ALUNO: NARA MEDEIROS CUNHA DE MELO (83815295300)
ORIENTADOR: ALDO DA CUNHA MEDEIROS (07117701404)
CO-AUTOR: SILVANA GOMES ALVES (03603826493)
CO-AUTOR: FRANCISCA YANE BULCÃO DE MACÊDO (87634279315)
CÓDIGO: SB0312
TÍTULO: Desgranulação dos heparinócitos do molusco ANOMALOCARDIA
BRASILIANA e sua correlaçãocom mastócitos de vertebrados
ALUNO: RODOLFO DANIEL DE A. SOARES (00981519407)
ORIENTADOR: ELIZEU ANTUNES DOS SANTOS (41305655400)
CO-AUTOR: DACIO MICHEL DA CRUZ SOUZA (87813599420)
CO-AUTOR: VANESSA OLINTO DOS SANTOS (00906779430)
CO-AUTOR: CELTON PEREIRA DE MOURA (02754394451)
CÓDIGO: SB0313
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA FORÇA DE AGITAÇÃO NA PRODUÇÃO DE
MICROCÁPSULAS DE GELATINA PELO MÉTODO DE RETICULAÇÃO
INTERFACIAL.
ALUNO: HICHARDSON RODRIGO GOMES DANTAS (01086398432)
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)
CO-AUTOR: LISSANDRA DE SOUZA QUEIROZ (01209129450)
CO-AUTOR: TOSHIYUKI NAGASHIMA JÚNIOR (02705187464)
CÓDIGO: SB0314
TÍTULO: ESTUDO DO COMPORTAMENTO DA ANFOTERICINA B EM
MICROEMULSÃO BIOCOMPATÍVEL DE USO FARMACÊUTICO
ALUNO: BOLIVAR PONCIOANO GOULART DE LIMA DAMASCENO
(91616751487)
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)
CO-AUTOR: IVONETE BATISTA DE ARAUJO (05614082468)
CO-AUTOR: VICTOR ALMEIDA DOMINICI (05161954418)
CÓDIGO: SB0315
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DOS COMPOSTOS
QUÍMICOS DO UMBU (Spondia tuberosa).
ALUNO: KATYA ANAYA JACINTO (04708013442)
ORIENTADOR: NELY HOLLAND (58173676615)
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CÓDIGO: SB0316
TÍTULO: PADRÃO DIÁRIO DA AUTOCATAÇÃO EM FÊMEAS DE SAGUIS
(Callithrix jacchus) DURANTE O CICLO OVARIANO
ALUNO: CRHISTIANE ANDRESSA DA SILVA (01048887413)
ORIENTADOR: CAROLINA VIRGINIA MACEDO DE AZEVEDO (61903680425)
CÓDIGO: SB0317
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DOS COMPOSTOS
QUÍMICOS DO PEDÚNCULO DO CAJU (Anacardium occidentale).
ALUNO: AMAZILLE SILAYNE DA SILVA NUNES (03139814429)
ORIENTADOR: NELY HOLLAND (58173676615)
CÓDIGO: SB0323
TÍTULO: POLIMERIZAÇÃO INTERFACIAL, UM NOVO MÉTODO DE OBTENÇÃO
DE MICROCÁPSULAS DE GELATINA
ALUNO: LISSANDRA DE SOUZA QUEIROZ (01209129450)
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)
CO-AUTOR: HICHARDSON RODRIGO GOMES DANTAS (01086398432)
CO-AUTOR: TOSHIYUKI NAGASHIMA JÚNIOR (02705187464)
CO-AUTOR: KLARISSA BEZERRA DE SOUZA (04880169404)
CÓDIGO: SB0324
TÍTULO: POSTURA DE PROFESSORES E ALUNOS DE ODONTOLOGIA DA UFRN
SOBRE O ATENDIMENTO DE PACIENTES HIV+/SIDA
ALUNO: ARTHUR COSTA RODRIGUES FARIAS (00941880419)
ORIENTADOR: IRIS DO CEU CLARA COSTA (14076152468)
CO-AUTOR: ALINE LOUISE DA SILVA OLIVEIRA (03463595460)
CO-AUTOR: ANA DANIELA SILVA DA SILVEIRA (68801319215)
CO-AUTOR: ANTÔNIO MEDEIROS JÚNIOR (15495728491)
CÓDIGO: SB0332
TÍTULO: A BUSCA E ACEITAÇÃO DA PSICOTERAPIA PELOS ESTUDANTES DA
ÁREA DE SAÚDE DA UFRN
ALUNO: SHEILA KAIONARA FERREIRA DO RÊGO (05190783499)
ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILV (07428871468)
CO-AUTOR: ANA HELOÍZA CASSIMIRO COSTA (01226698433)
CO-AUTOR: ALINE AGUIAR PEREIRA DE LIMA (01169830439)
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CÓDIGO: SB0340
TÍTULO: OSTEOPENIA DIABÉTICA: DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS
CIRCULANTES DE MARCADO ÓSSEOS ESPECÍFICOS EM RATOS DIABÉTICOS
EXPERIMENTAIS SUPLEMENTADOS COM MINERAIS E VITAMINA E
ALUNO: ANA LUIZA DE SOUZA BRITO (01193017416)
ORIENTADOR: ADRIANA AUGUSTO DE REZENDE PIATTI (05410395808)
CO-AUTOR: FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA JÚNIOR (02238690409)
CO-AUTOR: MARIA DAS GRACAS ALMEIDA THORNTON (20054548420)
CO-AUTOR: ALANNA DE SOUZA RODRIGUESS (79577520391)
CÓDIGO: SB0345
TÍTULO: PERCEPÇÃO DE MULHERES QUANTO À HISTERECTOMIA
ALUNO: JANMILLI DA COSTA DANTAS (04579432460)
ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (13051598453)
CO-AUTOR: FRANCISCA MARTA DE LIMA COSTA (94292280487)
CO-AUTOR: GERMINIANA MARIA PACHECO DUTRA CARIELLO (00995809429)
CÓDIGO: SB0347
TÍTULO: ODONTOLOGIA PARA BEBÊS: UMA ABORDAGEM QUANTITATIVA E
QUALITATIVA
ALUNO: SAMARA CAROLLYNE MAFRA SOARES (01165754410)
ORIENTADOR: DELANE MARIA REGO (42319501487)
CO-AUTOR: LUCIANE REGINA GAVA SIMIONI (15872206879)
CÓDIGO: SB0349
TÍTULO: ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA DOS EFEITOS DO LASER He-Ne DE
BAIXA INTENSIDADE NA RESPOSTA INFLAMATÓRIA DO MÚSCULO
GASTROCNÊMIO DE RATOS SUBMETIDOS À CONTUSÃO EXPERIMENTAL
ALUNO: ESTHER FERNANDES DA FONSECA TINÔCO (03379055417)
ORIENTADOR: MAGNO JACKSON MORENO DE ALMEIDA (93262116491)
CO-AUTOR: ANGELO AUGUSTO PAULA DO NASCIMENTO (02450730435)
CÓDIGO: SB0352
TÍTULO: ESTUDO PRELIMINAR DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DO EXTRATO
SECO DE AESCULUS HIPPOCASTANUM L. MARIA BEATRIZ M. C. FELIPE;
LUCYMARA F. AGNEZ-LIMA E SÍLVIA REGINA B. DE MEDEIROS.
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA CELULAR E GENÉTICA, CENTRO BIOCIÊNCIAS,
UFRN.
ALUNO: MARIA BEATRIZ MESQUITA CANSAÇÃO FELIPE (01201459443)
ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)
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CÓDIGO: SB0356
TÍTULO: ATENDIMENTO PREVENTIVO E CURATIVO EM CRIANÇAS E
ADOLESCENTES
ALUNO: DANIELA NOVAIS EVANGELISTA (03023259640)
ORIENTADOR: DELANE MARIA REGO (42319501487)
CO-AUTOR: SAMARA CAROLLYNE MAFRA SOARES (01165754410)
CÓDIGO: SB0370
TÍTULO: DIVERSIDADE E ABUNDÂNCIA DE PEIXES DA LAGOA DE
EXTREMOZ/RN.
ALUNO: FELIPPE DIAS LUCAS (01043659439)
ORIENTADOR: HELIO DE CASTRO BEZERRA GURGEL (04393392434)
CÓDIGO: SB0386
TÍTULO: AGREGAÇÃO FAMILIAR DE ECLÂMPSIA E SÍNDROME HELLP NO RIO
GRANDE DO NORTE
ALUNO: ANA KALINE JERÔNIMO SILVA (03591554480)
ORIENTADOR: ANA CRISTINA PINHEIRO FERNANDES DE ARAUJO
(70410798487)
CO-AUTOR: SELMA MARIA BEZERRA JERONIMO (15603016434)
CO-AUTOR: PATRICIA COSTA FONSECA MEIRELLES BEZERRA (33629781420)
CÓDIGO: SB0389
TÍTULO: PROTOCOLO DE GERMINAÇÃO IN VIVO PARA SEMENTES DE
MAMOEIRO (CARICA PAPAYA) EM DIFERENTES SUBSTRATOS.
ALUNO: THEOMARA OTTONI BATISTA DOS SANTOS (02751520499)
ORIENTADOR: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA (46609954453)
CO-AUTOR: CARLA SORAIA SOARES DE CASTRO (77849680430)
CO-AUTOR: KALINE FIGUEIREDO FORMIGA CÂMARA (04590132460)
CÓDIGO: SB0392
TÍTULO: AÇÃO BIOLÓGICA DO AGREGADO D TRIÓXIDO MINERAL (MTA).
ALUNO: ADRIANA REGINA CARVALHO DE SANTANA (02905360496)
ORIENTADOR: REJANE ANDRADE DE CARVALHO (15075079415)
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CÓDIGO: SB0400
TÍTULO: A ARTICULAÇÃO DO ENSINO, DA PESQUISA E DA EXTENSÃO NO
PROJETO “VIVA A DIFERENÇA!”
ALUNO: LILIAN TEREZA DE ARAÚJO ALMEIDA (70344230406)
ORIENTADOR: VERA MARIA DA ROCHA (32529228000)
CO-AUTOR: DANNIELLE SANTIAGO DE SOUZA LEÃO FERNANDES
(02484442475)
CÓDIGO: SB0401
TÍTULO: O LESADO MEDULAR E A ABORDAGEM DA ENFERMAGEM NA SUA
ASSITÊNCIA
ALUNO: POLLYANNA DANTAS DE LIMA (89800389415)
ORIENTADOR: GLAUCEA MACIEL DE FARIAS (02567415491)
CÓDIGO: SB0405
TÍTULO: PERFIL DIÁRIO DA ATIVIDADE LOCOMOTORA DO SAGÜI (Callithrix
jacchus) AO LONGO DO ANO
ALUNO: MARCELA GOMES DA SILVA (03412495484)
ORIENTADOR: ALEXANDRE AUGUSTO DE LARA MENEZES (10845054449)
CÓDIGO: SB0409
TÍTULO: ESTUDO DA REGULAÇÃO DE UMA SEQUENCIA DE cDNA
HOMÓLOGA AO GENE MUTM EM CANA-DE-AÇÚCAR
ALUNO: GEYZENILCE DE OLIVEIRA SILVA (03713365466)
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)
CO-AUTOR: GEYZENILCE DE OLIVEIRA SILVA (03713365466)
CO-AUTOR: KÁTIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825)
CÓDIGO: SB0419
TÍTULO: RELAÇÕES MORFOMÉTRICAS DA ICTIOFAUNA DO AÇUDE
PASSAGEM DE TRAÍRAS Rodrigo Herculano Simplício Lemos; Kaline Dantas
Magalhães & Aldemir Gomes Freire
ALUNO: RODRIGO HERCULANO SIMPLICIO LEMOS (00858055481)
ORIENTADOR: ALDEMIR GOMES FREIRE (22526218420)
CO-AUTOR: RODRIGO HERCULANO SIMPLICIO LEMOS (00858055481)
CO-AUTOR: KALINE DANTAS MAGALHÃES (00742045480)
CO-AUTOR: ALDEMIR GOMES FREIRE (22526218420)
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CÓDIGO: SB0427
TÍTULO: NO LIMITE DA VIDA: SENTIMENTOS DE PACIENTES QUE
VIVENCIARAM UMA EXPERIÊNCIA EM UTI.
ALUNO: KATIA REGINA BARROS RIBEIRO (00859376494)
ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO (00446114472)
CO-AUTOR: ALEXSANDRA COUTO DE MEDEIROS (03523867460)
CÓDIGO: SB0435
TÍTULO: PESQUISA DO FATOR ANTINUCLEAR (FAN) EM PACIENTES COM
INDICAÇÃO CLÍNICA DE DOENÇAS AUTOIMUNES
ALUNO: DYNÁ MARCELINO ATANÁSIO (00739102443)
ORIENTADOR: VALERIA SORAYA DE FARIAS SALES (25069144472)
CO-AUTOR: SARAH DANTAS VIANA (01057171425)
CÓDIGO: SB0438
TÍTULO: ESTIMULAÇÃO DA HEMATOPOIESE EM CAMUNDONGOS POR
GLUCANA β-1,3 INSOLÚVEL
ALUNO: SARAH DANTAS VIANA MEDEIROS (01057171425)
ORIENTADOR: VALERIA SORAYA DE FARIAS SALES (25069144472)
CO-AUTOR: DYNÁ MARCELINO ATANÁSIO (00739102443)
CÓDIGO: SB0442
TÍTULO: BIODIVERSIDADE DE INVERTEBRADOS BENTÔNICOS (Mollusca;
Anellida; Arthropoda e Echinodermata) DA PRAIA DE BÚZIOS – RN.
ALUNO: CAMILA AGUIRRE GOES (00833677489)
ORIENTADOR: ROSANGELA D'OLIVEIRA GONDIM (07629343420)
CO-AUTOR: CYLENE CAMARA DA SILVA (03443252451)
CO-AUTOR: MAURO SERGIO PINHEIRO LIMA (03059913455)
CO-AUTOR: MARIANA ALVES GONDIM (01096237466)
CÓDIGO: SB0448
TÍTULO: COMEMORAÇÃO DOS CINQUENTA ANOS DA FACULDADE DE
MEDICINA DA UFRN
ALUNO: BIANCA CAROLINE DA CUNHA GERMANO (01176562401)
ORIENTADOR: IVANILDO CORTEZ DE SOUSA (10603034420)
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CÓDIGO: SB0450
TÍTULO: PERFIL DOS PACIENTES COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL
(AVC) ATENDIDOS NO SETOR DE FISIOTERAPIA DO HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES NO PERÍODO DE 2000 A 2003
ALUNO: KAREN ROCHA FREITAS (03064043463)
ORIENTADOR: FABRICIA AZEVEDO DA COSTA (00847101444)
CO-AUTOR: DIANA LÍDICE ARAÚJO DA SILVA (03275976400)
CO-AUTOR: PRISCILLA DE MEDEIROS COSTA (03452829499)
CO-AUTOR: PATRICIA CAVALCANTI DA ROCHA (01057262498)
CÓDIGO: SB0457
TÍTULO: CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS: FATORES DETERMINANTES NA
PREVALÊNCIA DA TOXOPLASMOSE SISTÊMICA E OCULAR EM NATALBRASIL.
ALUNO: LUCELE DE ANDRADE PINHEIRO BORGES (78849977387)
ORIENTADOR: CARLOS ALEXANDRE DE AMORIM GARCIA (72902132891)
CO-AUTOR: CARLOS ALEXANDRE DE AMORIM GARCIA FILHO (00981513476)
CO-AUTOR: MARCOS DANIEL HETZEL DE MACEDO (03632530416)
CÓDIGO: SB0460
TÍTULO: PRÉ-ECLÂMPSIA E ECLÂMPSIA: UM ESTUDO RETROSPECTIVO
ALUNO: ROBERTA DA CÂMARA VARELA (01180178459)
ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (13051598453)
CO-AUTOR: ALINE ARAÚJO E SILVA (01236734459)
CO-AUTOR: ADRIANA PERES DUARTE (00953749495)
CO-AUTOR: ANA AUGUSTA MELO DE MACÊDO (04339502421)
CÓDIGO: SB0466
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE METODOLOGIAS DE EXTRAÇÃO DE
GALACTANAS SULFATADAS DE Hypnea musciformis
ALUNO: CELINA MARIA PINTO GUERRA (03383860418)
ORIENTADOR: EDDA LISBOA LEITE (06341462468)
CO-AUTOR: FERNANDO ROBERTO FERREIRA SILVA (03470499403)
CO-AUTOR: CYBELLE TEIXEIRA MARQUES (01167222407)
CO-AUTOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA (76111830449)
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CÓDIGO: SB0477
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO CROMOSSÔMICA DOS CRUSTÁCEOS
CULTIVADOS Litopenaeus vannamei e Artemia franciscana
ALUNO: DÉBORA DE ALMEIDA ALOISE (00959253416)
ORIENTADOR: WAGNER FRANCO MOLINA (56615043491)
CO-AUTOR: JOANA CRISTINA M. TAVARES (05623250424)
CÓDIGO: SB0478
TÍTULO: INFECÇÃO PUERPERAL: CONHECIMENTO DA ENFERMEIRA NO
SETOR OBSTÉTRICO
ALUNO: GEOVANA ERIVANA DE ASSUNÇÃO COSTA (01079138447)
ORIENTADOR: MARIA HELENA SOARES DA NOBREGA MAZZO (34373616434)
CO-AUTOR: SILVANIA SANTOS REGINALDO (00993852440)
CO-AUTOR: SENEI DA ROCHA HENRIQUE (03086223405)
CÓDIGO: SB0482
TÍTULO: INSPEÇÃO SANITÁRIA: UMA VISÃO DOS CIRURGIÕES-DENTISTAS
DE NATAL-RN
ALUNO: ANA CATARINA SOARES DA SILVA (03442811406)
ORIENTADOR: ANGELO GIUSEPPE RONCALLI DA C OLIVEIRA (42313384420)
CO-AUTOR: MARIA JALILA VIEIRA DE FIGUEIREDO LEITE (61899020497)
CÓDIGO: SB0485
TÍTULO: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO SOFRIMENTO MENTAL: UM ESTUDO
SOBRE A POPULAÇÃO DE NATAL-RN
ALUNO: CARLOS ALEXANDRE DE AMORIM GARCIA FILHO (00981513476)
ORIENTADOR: MAURICIO ROBERTO CAMPELO DE MACEDO (43006698720)
CO-AUTOR: MARCOS DANIEL HETZEL DE MACEDO (03632530416)
CO-AUTOR: LUCELE DE ANDRADE PINHEIRO BORGES (78849977387)
CÓDIGO: SB0486
TÍTULO: ADOLESCÊNCIA SOB A ÓTICA DE MÃES NO BAIRRO DE FELIPE
CAMARÃO
ALUNO: SENEI DA ROCHA HENRIQUE (03086223405)
ORIENTADOR: AKEMI IWATA MONTEIRO (08449740487)
CO-AUTOR: MARIA DA SALETE BEZERRA DA COSTA (05588944453)
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CÓDIGO: SB0487
TÍTULO: ESTUDO DO PERFIL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA
FAMÍLIA (PSF) NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (RN).
ALUNO: MARCOS DANIEL HETZEL DE MACEDO (03632530416)
ORIENTADOR: PAULO DE MEDEIROS ROCHA (08609314472)
CO-AUTOR: LUCELE DE ANDRADE PINHEIRO BORGES (78849977387)
CO-AUTOR: CARLOS ALEXANDRE DE AMORIM GARCIA FILHO (00981513476)
CÓDIGO: SB0498
TÍTULO: Avaliação do polimorfismo do TGF- em indivíduos expostos a Leishmania
Chagasi Menezes, D.R.G.A.S; Pontes, N.N. C; Nascimento, E.L. T; Jerônimo, S. M,B.
ALUNO: DIOGO RAFAEL GOMES ALENCAR DE SOUZA MENEZES (01281365459)
ORIENTADOR: SELMA MARIA BEZERRA JERONIMO (15603016434)
CO-AUTOR: NÚBIA NATALIR C. PONTES (97017701453)
CO-AUTOR: ELIANA LUCIA TOMAZ DO NASCIMENTO (20167415468)
CÓDIGO: SB0503
TÍTULO: Comparação do poder atrativo de extrato de feno de Cynodon sp, extrato de feno
Cynodon sp triturado e água na atividade de postura das fêmeas de Aedes aegipty
ALUNO: ANA KARINNE MOREIRA DE LIMA (03396311477)
ORIENTADOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA (76111830449)
CO-AUTOR: HERBET TADEU DE ALMEIDA ANDRADE (24322253415)
CÓDIGO: SB0504
TÍTULO: DOENÇAS DA INFÂNCIA: PLANTAS MEDICINAIS MAIS UTILIZADAS
PELAS MÃES.
ALUNO: SILVANIA SANTOS REGINALDO (00993852440)
ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (13051598453)
CO-AUTOR: SENEI DA ROCHA HENRIQUE (03086223405)
CO-AUTOR: JUCIMAR FRANCA VILAR LIMA (16802667487)
CÓDIGO: SB0509
TÍTULO: EFEITO DO DIABETES MELLITUS NA DENSIDADE MINERAL ÓSSEA:
RELAÇÃO ENTRE A OSTEOPENIA E ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO.
ALUNO: ULISVALDO BRUNNO DE OLIVEIRA MACEDO (02843857430)
ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS ALMEIDA THORNTON (20054548420)
CO-AUTOR: ADRIANA AUGUSTO DE REZENDE PIATTI (05410395808)
CO-AUTOR: VALÉRIA MORGIANA GUALBERTO DUARTE (81325819468)
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CÓDIGO: SB0519
TÍTULO: COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS DO PARTO ASSISTIDO PELA
ENFERMEIRA "MIDWIFE" E OS ASSISTIDOS PELA EQUIPE OBSTÉTRICA EM
DUAS UNIDADES DE SAÚDE NO PERÍODO DE 1998-2001, EM NATAL/RN.
ALUNO: DAGUIA NARIELLY GALVÃO (03796320473)
ORIENTADOR: BERTHA CRUZ ENDERS (25444816415)
CÓDIGO: SB0530
TÍTULO: SÍFILIS CONGÊNITA: EVITÁVEL QUANDO HÁ INTERVENÇÃO NO PRÉ
NATAL
ALUNO: HERVAL PENALVA GOMES (00847155455)
ORIENTADOR: ANA CRISTINA PINHEIRO FERNANDES DE ARAUJO
(70410798487)
CO-AUTOR: MARIANA RÊGO DE CARVALHO (01206221496)
CÓDIGO: SB0534
TÍTULO: CISTO PERIODONTAL APICAL: UMA REVISÃO DE 192 CASOS
ALUNO: MARIA CECÍLIA AZEVEDO DE AGUIAR (03232304400)
ORIENTADOR: ANTONIO DE LISBOA LOPES COSTA (32381611487)
CO-AUTOR: JULIANA CARVALHO SÁ (00944952461)
CÓDIGO: SB0535
TÍTULO: MOTIVOS DA FRACA PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NA DOAÇÃO
DE SANGUE
ALUNO: ITALO MEDEIROS DE AZEVEDO (87455323468)
ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILV (07428871468)
CO-AUTOR: PERCÍLIA ROCHA LIMA (87685213400)
CO-AUTOR: JEANE DOS SANTOS LIMA (01150517409)
CO-AUTOR: JOACINEIDE ALVES DO NASCIMENTO (01153373424)
CÓDIGO: SB0536
TÍTULO: DUPLA MARCAÇÃO P53/AgNOR EM CARCINOMA EPIDERMÓIDE DE
LÍNGUA
ALUNO: JULIANA CARVALHO SÁ (00944952461)
ORIENTADOR: ANTONIO DE LISBOA LOPES COSTA (32381611487)
CO-AUTOR: MARIA CECÍLIA AZEVEDO DE AGUIAR (03232304400)
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CÓDIGO: SB0546
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA E ALIMENTAÇÃO EM DIFERENTES
HOSPEDEIROS NO CICLO BIOLÓGICO DE Lutzomyia longipalpis
ALUNO: VIRGÍNIA PENÉLLOPE MACEDO E SILVA (04634729423)
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA F DE MELO XIMENES (20007256434)
CO-AUTOR: VIRGÍNIA PENÉLLOPE MACEDO E SILVA (04634729423)
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA F DE MELO XIMENES (20007256434)
CÓDIGO: SB0549
TÍTULO: ESTRATÉGIAS DE REABILITAÇÃO SEXUAL PARA UM PACIENTE
PARAPLÉGICO
ALUNO: ZENEWTON ANDRÉ DA SILVA GAMA (01016659466)
ORIENTADOR: FRANCISCO RICARDO LINS VIEIRA DE MELO (55435610400)
CÓDIGO: SB0554
TÍTULO: EFEITO DE DIETAS RICAS EM AZEITE DE OLIVA E ÓLEO DE
GIRASSOL ASSOCIADOS A CARBOIDRATO COMPLEXO SOBRE O
METABOLISMO LIPÍDICO EM RATOS WISTAR.
ALUNO: ANA CELLY BEZERRA CRUZ (03552563474)
ORIENTADOR: DILMA FERREIRA LIMA (00443085404)
CO-AUTOR: ANDRE NEWTON DO MONTE NEGREIROS (05401879334)
CO-AUTOR: ROBERTO DIMENSTEIN (18095640425)
CO-AUTOR: DILMA FERREIRA LIMA (00443085404)
CÓDIGO: SB0556
TÍTULO: PRINCIPAIS AGRAVOS À SAÚDE BUCAL EM PACIENTES
PORTADORES DE SÍNDROME DE DOWN
ALUNO: ANA RAFAELA LUZ DE AQUINO (05143199417)
ORIENTADOR: KENIO COSTA DE LIMA (50337157472)
CO-AUTOR: MARINA CASTRO LEMMOS (00874856485)
CÓDIGO: SB0558
TÍTULO: EFEITO DE COMBINAÇÕES HORMONAIS E TIPO DE EXPLANTE NA
MICROPROPAGAÇÃO DE MARACUJÁ AMARELO (Passiflora edulis F. flavicarpa)
ALUNO: DIEGO DE MEDEIROS BENTO (03630154425)
ORIENTADOR: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA (46609954453)
CO-AUTOR: KIEV MARTINS (01015199402)
CO-AUTOR: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA (46609954453)
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CÓDIGO: SB0567
TÍTULO: EXPRESSÃO IMUNO-HISTOQUÍMICA DO FATOR DE CRESCIMENTO
ENDOTELIAL VASCULAR, DO COLÁGENO IV E LAMININA EM LESÕES
PERIFÉRICAS E CENTRAIS DE CÉLULAS GIGANTES.
ALUNO: LUIZ MARINHO SIMAS NETO (03817693486)
ORIENTADOR: LEDA BEZERRA QUINDERE CARDOSO (08614938420)
CO-AUTOR: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS (28444361453)
CO-AUTOR: LEÃO PEREIRA PINTO (01608789420)
CO-AUTOR: LELIA BATISTA DE SOUZA (08588724472)
CÓDIGO: SB0575
TÍTULO: A SUPERVISÃO COMO UM INSTRUMENTO GERENCIAL: UMA
EXPERIÊNCIA VIVENCIADA POR CONCLUINTES DE ENFERMAGEM
ALUNO: MARGARETH AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA (03122003406)
ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO (00446114472)
CO-AUTOR: KÉSSIA DANTAS DINIZ (01087589401)
CÓDIGO: SB0582
TÍTULO: ANÁLISE DA DIETA HABITUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
PORTADORES DE NEFROLITÍASE ATENDIDAS NO AMBULATÓRIO DE
NEFROLOGIA PEDIÁTRICA DA UFRN
ALUNO: RAFAELA MEDEIROS DUARTE (00895528495)
ORIENTADOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS P SCHWARZSCHILD (17547644449)
CO-AUTOR: ANA SUELY ANDRADE (75113198404)
CÓDIGO: SB0595
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE ZINCO EM PACIENTES
COM DOENÇA DE ALZHEIMER
ALUNO: ANNA CECÍLIA QUEIROZ DE MEDEIROS (00982166435)
ORIENTADOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS P SCHWARZSCHILD (17547644449)
CÓDIGO: SB0606
TÍTULO: ANÁLISE FILOGENÉTICA DE GENES DE REPARO DE DNA DE
Mycoplasma synoviae
ALUNO: MARBELLA MARIA BERNARDES DA FONSECA (00977910407)
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)
CO-AUTOR: FABÍOLA MARQUES DE CARVALHO (01154248496)
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)
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CÓDIGO: SB0609
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO PROTEINOGRAMA DE CRIANÇAS COM DIABETES
MELLITUS TIPO 1.
ALUNO: SANDRA SUENY DE ARAÚJO (02489494465)
ORIENTADOR: ADRIANA AUGUSTO DE REZENDE PIATTI (05410395808)
CO-AUTOR: FLÁVIA APARECIDA DE SOUZA FERNANDES (17252209890)
CÓDIGO: SB0611
TÍTULO: POLIMORFISMO DO MINISSATÉLITE DO TFF2 EM INDIVÍDUOS
PORTADORES DE NEOPLASIA DO TRATO GASTROINTESTINAL.
ALUNO: FERNANDO DA COSTA CARRIÇO NETO (00752808419)
ORIENTADOR: PATRICIA SOTTO MAYOR SOMMER (06257021820)
CÓDIGO: SB0618
TÍTULO: PURIFICAÇÃO PARCIAL DE UMA ß-N-ACETILGLICOSAMINIDASE ( GLINAC'ase) NO MOLUSCO Anadara notabilis
ALUNO: RICIELLE DE SOUZA CARDOSO (00998572438)
ORIENTADOR: JOAO FELIPE DE SOUSA FILHO (07867620478)
CO-AUTOR: CYNTHIA ANDRADE DOS SANTOS FARIAS (01835455409)
CO-AUTOR: BARTOLOMEU ALVES DE LIRA FILHO (28240189415)
CÓDIGO: SB0619
TÍTULO: EXTRAÇÃO E CARACTERIZAÇÃODE ENDO- E EXOGLICOSIDASES NO
MOLUSCO Crassostrea rhizophorae
ALUNO: CYNTHIA ANDRADE DOS SANTOS FARIAS (01835455409)
ORIENTADOR: JOAO FELIPE DE SOUSA FILHO (07867620478)
CO-AUTOR: RICIELLE DE SOUZA CARDOSO (00998572438)
CÓDIGO: SB0633
TÍTULO: AVALIAÇÃO CLÍNICA DO TRATAMENTO DE ÚLCERA VENOSA
CRÔNICA COM A.G.E, GRANÚGENA E HIDROCOLOIDE
ALUNO: ÉRICA SAMARA DUTRA DO NASCIMENTO (02925213405)
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415)
CO-AUTOR: ROSIANE GOMES DE MEDEIROS (01023002400)
CO-AUTOR: SILVANIA SANTOS REGINALDO (00993852440)
CO-AUTOR: MARIA IZABEL DOS SANTOS NOGUEIRA (00814025463)
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CÓDIGO: SB0636
TÍTULO: ESTUDOS DE PRÉ-FORMULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE
UM EQUIVALENTE FARMACÊUTICO A BASE DE HIDROCLOROTIAZIDA
ALUNO: ZAMA MESSALA LUNA DA SILVEIRA (00926088416)
ORIENTADOR: TULIO FLAVIO ACCIOLY DE LIMA E MOURA (13138863434)
CÓDIGO: SB0639
TÍTULO: SENTIMENTOS DE PACIENTES DIABÉTICOS SUBMETIDOS A
AMPUTAÇÃO DE MEMBROS
ALUNO: TELMA MARIA RODRIGUES DA SILVA (00994617496)
ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO (00446114472)
CO-AUTOR: MARIA ELIENE FELIX (00965122450)
CO-AUTOR: ROSSANE FONTOURA DE SOUZA (03445777403)
CÓDIGO: SB0640
TÍTULO: EFICÁCIA DO XILITOL NA PREVENÇÃO DA CÁRIE DENTÁRIA
ALUNO: FLÁVIA CHRISTIANE DE AZEVEDO MACHADO (03120675423)
ORIENTADOR: MARIA ANGELA FERNANDES FERREIRA (39817270459)
CO-AUTOR: JAMILLE VALDIVINO DA SILVA (04660007405)
CO-AUTOR: POLIANA GOES SILVA (02750749433)
CÓDIGO: SB0641
TÍTULO: AUTOPERCEPÇÃO EM SAÚDE BUCAL: ESTUDO DE SUA
DISTRIBUIÇÃO E FATORES RELACIONADOS EM POPULAÇÃO IDOSA
RESIDENTE NO INSTITUTO JUVINO BARRETO, NATAL-RN, 2002
ALUNO: SÍLVIA SILVEIRA SORIANO (00978389425)
ORIENTADOR: ANGELO GIUSEPPE RONCALLI DA C OLIVEIRA (42313384420)
CO-AUTOR: RAQUEL TEREZA MENDONÇA CAVALCANTE (01083176412)
CO-AUTOR: AMANDA GONÇALVES DA SILVA (02731899484)
CÓDIGO: SB0644
TÍTULO: SECAGEM EM PASTA DE CEFALOTÓRAX DE CAMARÃO EM LEITO
DE JORRO
ALUNO: MANOEL BEZERRA DA COSTA NETO (97199281587)
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (41294734415)
CO-AUTOR: GERLANE CARLA HONORATO (87752425400)
CO-AUTOR: EDSON LEANDRO DE OLIVEIRA (07867824472)
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CÓDIGO: SB0645
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO USO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS ENTRE OS
ESTUDANTES DO CURSO DE FARMÁCIA DA UFRN EM 2002.
ALUNO: JANUS PABLO FONSECA DE MACEDO (56584040453)
ORIENTADOR: ANA MARIA MARINHO ANDRADE DE MOURA (15562590425)
CO-AUTOR: ANDRE MENEZES DO VALE (00835434494)
CO-AUTOR: CYNTHIA HATSUE KITAYAMA CABRAL (01274030439)
CÓDIGO: SB0650
TÍTULO: PERFIL SOCIO-ECONÔMICO DOS ALUNOS DO CURSO DE FARMÁCIA
DA UFRN - FORMAÇÃO GENERALISTA
ALUNO: RAFAELA REGIS DA SILVA (05169246480)
ORIENTADOR: MIRZA MEDEIROS DOS SANTOS (22113568420)
CO-AUTOR: JULIANA DE MEDEIROS DUTRA (04530720462)
CO-AUTOR: ACARÍLIA EDUARDO DA SILVA (04412387429)
CO-AUTOR: KARINA MONIQUE LOPES E SOUZA (05093991422)
CÓDIGO: SB0653
TÍTULO: DIFERENÇAS DE GÊNERO NO CUIDADO À PROLE EM SAGUI COMUM
(Callithrix jacchus)
ALUNO: BALBINA DOS SANTOS (93884338587)
ORIENTADOR: MARIA EMILIA YAMAMOTO (99079682853)
CÓDIGO: SB0655
TÍTULO: AÇÃO ANTIMICROBIANA SOBRE BIOFILMES IN VITRO DOS
PRINCIPAIS AGENTES FITOTERÁPICOS USADOS NA ODONTOLOGIA
ALUNO: MÁRCIO GUTEMBERG PEREIRA (00795096496)
ORIENTADOR: KENIO COSTA DE LIMA (50337157472)
CO-AUTOR: LIZA BARRETO VIEIRA (63283832315)
CO-AUTOR: KELLY PATRIZA LIMA DE OLIVEIRA (87727773468)
CO-AUTOR: MARINA FERNANDES DE SENA (00977637484)
CÓDIGO: SB0661
TÍTULO: CETÁCEOS ENCALHADOS NO PERÍODO DE 1984 A 2003 NO LITORAL
DO RIO GRANDE DO NORTE
ALUNO: PRISCILA IZABEL ALVES PEREIRA DE MEDEIROS (01088154476)
ORIENTADOR: SATHYABAMA CHELLAPPA (15644812472)
CO-AUTOR: MARIA EMILIA YAMAMOTO (99079682853)
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CÓDIGO: SB0676
TÍTULO: COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA E OCORRÊNCIA DE ECTOPARASITAS
ISÓPODES NAS ÁGUAS COSTEIRAS DE PONTA NEGRA, RIO GRANDE DO
NORTE.
ALUNO: GUSTAVO SOARES DE ARAÚJO (03685639447)
ORIENTADOR: SATHYABAMA CHELLAPPA (15644812472)
CO-AUTOR: ELIZETE TERESINHA SANTOS CAVALCANTI (10407340491)
CÓDIGO: SB0686
TÍTULO: HÁ UM RITMO CIRCADIANO NA EXPRESSÃO ASTROCITÁRIA NO
NÚCLEO SUPRAQUIASMÁTICO DO CAMUNDONGO?
ALUNO: SAUL OLIVEIRA E COSTA (04372195427)
ORIENTADOR: MIRIAM STELA MARIS DE O COSTA (05014077404)
CO-AUTOR: MARIA JACQUELINE BARROS CUNHA (03519990431)
CO-AUTOR: LÍGIA PERCISI RODRIGUES (87737973320)
CO-AUTOR: ORLANDIL DONATO ROCHA (02257891406)
CÓDIGO: SB0687
TÍTULO: RITMO CIRCADIANO EM LIVRE CURSO É ALTERADO EM
CAMUNDONGOS ENUCLEADOS AO PRIMEIRO DIA PÓS-NATAL
ALUNO: JULIANA BEZERRA MESQUITA (04591596400)
ORIENTADOR: JOHN FONTENELE ARAUJO (22800662387)
CO-AUTOR: ANDRÉ LUIS COSTA BARBOSA (04597153489)
CO-AUTOR: NATÁLIA BEZERRA MOTA (96279125300)
CÓDIGO: SB0688
TÍTULO: DOMINÂNCIA ALTERNATIVA DAS ESPÉCIES TÓXICAS E NÃO
TÓXICAS DA COMUNIDADE FITOPLANCTÔNICA NA BARRAGEM MARECHAL
DUTRA (GARGALHEIRAS, ACARI/RN) NO CICLO ANUAL 2002-2003.
ALUNO: SOILAMAR DE JESUS ALMEIDA CUNHA (02850685470)
ORIENTADOR: NAITHIRITHI T CHELLAPPA (20016581415)
CÓDIGO: SB0693
TÍTULO: VARIAÇÕES ESPACIAIS E TEMPORAIS DE FITOPLÂNCTON EM
FUNÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL EM UMA BARRAGEM DO SEMI-ÁRIDO DO
RIO GRANDE DO NORTE.
ALUNO: JULIANA LEITE DE MEDEIROS (02977368418)
ORIENTADOR: NAITHIRITHI T CHELLAPPA (20016581415)
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CÓDIGO: SB0694
TÍTULO: FATORES ASSOCIADOS À CAPACIDADE FUNCIONAL DE IDOSOS
RESIDENTES NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-RN
ALUNO: GLAUBER KAIO ARAUJO ALENCAR DE MEDEIROS (02742114408)
ORIENTADOR: RICARDO OLIVEIRA GUERRA (39643069400)
CO-AUTOR: ALVARO CAMPOS CAVALCANTI MACIEL (93261438487)
CÓDIGO: SB0698
TÍTULO: USO DA FOTO-IDENTIFICAÇÃO PARA AVALIAR A ÁREA DE USO DO
BOTO CINZA (Sotalia fluviatilis) NO LITORAL SUL DO RIO GRANDE DO NORTE
ALUNO: KELLY CRISTINA ARAUJO PANSARD (01096014408)
ORIENTADOR: MARIA EMILIA YAMAMOTO (99079682853)
CÓDIGO: SB0704
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS DA β-GLUCANA E SUA
PROVÁVEL AÇÃO PRÓ-OXIDANTE EM RATOS
ALUNO: ANA KARLA DA SILVA (03193069418)
ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO SILVA (70155780425)
CÓDIGO: SB0715
TÍTULO: DIVERSIDADE DE PARASITÓIDES (HYMENOPTERA, BRACONIDAE),
ASSOCIADOS A MOSCAS-DAS-FRUTAS (DIPTERA, TEPHRITIDAE) NA REGIÃO
LITORÂNEA DO RIO GRANDE DO NORTE
ALUNO: TIAGO CARDOSO DA COSTA LIMA (01070273481)
ORIENTADOR: FRANCISCO PEPINO DE MACEDO (06746756491)
CO-AUTOR: TIBÉRIO ARAÚJO GRACO DA SILVA (01171524471)
CÓDIGO: SB0716
TÍTULO: AVALIAÇÃO POPULACIONAL DE MOSCAS-DAS-FRUTAS
(DIPTERA,TEPHRITIDAE) EM POMAR COMERCIAL DE MANGA (MAGIFERA
INDICA) NO MUNICÍPIO DE GEORGINO AVELINO/RN
ALUNO: TIBÉRIO ARAÚJO GRACO DA SILVA (01171524471)
ORIENTADOR: FRANCISCO PEPINO DE MACEDO (06746756491)
CO-AUTOR: TIAGO CARDOSO DA COSTA LIMA (01070273481)
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CÓDIGO: SB0720
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO RENAL DOS PACIENTES DIABÉTICOS E/OU
HIPERTENSOS, ATENDIDOS NO HOSPITAL REGIONAL LINDOLFO GOMES
VIDAL, EM SANTO ANTONIO-RN.
ALUNO: KARLA RUDÁVIA DE GOIS BARACHO (00764651447)
ORIENTADOR: MARIA GORETTI DO NASCIMENTO SANTOS (03943550400)
CO-AUTOR: SAMARA KARENY DA SILVA DIAS (02055662430)
CO-AUTOR: CARLOS RAMON DO NASCIMENTO BRITO (03553318457)
CO-AUTOR: NARA CHRISTIAN CORDEIRO DO NASCIMENTO (03593702410)
CÓDIGO: SB0721
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO HEPÁTICA DOS PACIENTES DIABÉTICOS E
DIABÉTICOS-HIPERTENSOS, ATENDIDOS NO HOSPITAL REGIONAL LINDOLFO
GOMES VIDAL, EM SANTO ANTONIO-RN
ALUNO: PATRÍCIA DE KÁSSIA DA COSTA FERNANDES (02714076467)
ORIENTADOR: MARIA GORETTI DO NASCIMENTO SANTOS (03943550400)
CO-AUTOR: YASNAIA KALIANA DE M. COSTA (09697221164)
CO-AUTOR: RODRIGO MEDEIROS DE SOUZA (68310781253)
CO-AUTOR: SEVERINO ALVES DE MOURA FILHO (72297220472)
CÓDIGO: SB0724
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM EQUIVALENTE FARMACÊUTICO A
BASE DE HIDROCLOROTIAZIDA
ALUNO: TUIZA GALGANE DE ALMEIDA PEREIRA (04940629406)
ORIENTADOR: TULIO FLAVIO ACCIOLY DE LIMA E MOURA (13138863434)
CÓDIGO: SB0725
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM EQUIVALENTE FARMACÊUTICO A
BASE DE HIDROCLOROTIAZIDA
ALUNO: RENATA ARAÚJO CRUZ (01252758464)
ORIENTADOR: TULIO FLAVIO ACCIOLY DE LIMA E MOURA (13138863434)
CÓDIGO: SB0728
TÍTULO: EFEITO DO TAMOXIFENO NO PERFIL ELETROFORÉTICO DAS
PROTEÍNAS PLASMÁTICAS DE RATOS DIABÉTICOS EXPERIMENTAIS
ALUNO: TERESA CRISTINA PAIVA DA SILVA (03273649470)
ORIENTADOR: ADRIANA AUGUSTO DE REZENDE PIATTI (05410395808)
CO-AUTOR: SAUL BATISTA DA MOTA (96840390420)
CO-AUTOR: MARIA MARGARETH CÂMARA DE ALMEIDA (46663339400)
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CÓDIGO: SB0733
TÍTULO: O PARTO PARA AS MÃES: CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE DE
ESCOLHA
ALUNO: DAYANNA PATRICIA DE CARVALHO BARRETO (05506207450)
ORIENTADOR: MARIA FRANCINETE DE OLIVEIRA (05745837420)
CO-AUTOR: IZABELLA BEZERRA DE LIMA (05241252444)
CO-AUTOR: SIMONE OKAWA KIMURA (29374247836)
CÓDIGO: SB0737
TÍTULO: HEMATÚRIA MICROSCÓPICA E DISMORFISMO ERITROCITÁRIO:
ACHADOS FREQÜENTES OU ESPORÁDICOS?
ALUNO: FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA JÚNIOR (02238690409)
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE SOUZA BRITO (12411167415)
CO-AUTOR: ANA LUIZA DE SOUZA BRITO (01193017416)
CÓDIGO: SB0739
TÍTULO: PREVALÊNCIA DAS COMPLICAÇÕES RESPIRATÓRIAS NOS
PACIENTES SINTOMÁTICOS PORTADORES DE HIV/AIDS INTERNADOS NO
HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO
ALUNO: INAMÁSIA HORTÊNCIO DE LIMA NÓBREGA MEDEIROA (00833639471)
ORIENTADOR: KARLA MORGANNA PEREIRA PINTO DE MENDONCA
(72298863415)
CO-AUTOR: ALEXANDRA DA SILVA FERNANDES (00842651403)
CÓDIGO: SB0746
TÍTULO: A INFLUENCIA SOCIAL NO COMPORTAMENTO DE ESCOLHA
ALIMENTAR EM CRIANÇAS
ALUNO: NÍVIA DE ARAÚJO LOPES (03593716470)
ORIENTADOR: MARIA EMILIA YAMAMOTO (99079682853)
CO-AUTOR: PAULINA CABRAL DE MEDEIROS (03075797430)
CÓDIGO: SB0751
TÍTULO: MICROPROPAGAÇÃO DE BANANEIRAS NA PRESENÇA DE NACL
ALUNO: KIEV MARTINS (01015199402)
ORIENTADOR: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA (46609954453)
CO-AUTOR: GIOCONDA EMANUELLA DINIZ DE DANTAS MOURA
(01146790457)
CO-AUTOR: DIEGO DE MEDEIROS BENTO (03630154425)
CO-AUTOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (39198200453)
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CÓDIGO: SB0767
TÍTULO: COMPORTAMENTO ALIMENTAR DO CAMARÃO MARINHO
Litopenaeus vannamei E SUA RELAÇÃO COM A MUDA
ALUNO: PATRÍCIA PEREIRA DE LIMA (02447181485)
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA ARRUDA DE MIRANDA (09453997404)
CO-AUTOR: CIBELE SOARES PONTES (48100676453)
CÓDIGO: SB0771
TÍTULO: Aspectos da biologia de Astyanax bimaculatus vittatus CASTELNAU, 1855
(CHARACIDAE, TETRAGONOPTERINAE) DO RIO CEARÁ-MIRIM, POÇO
BRANCO - RN.
ALUNO: TATIANA LARISSA SOARES DA SILVA (01006076409)
ORIENTADOR: HELIO DE CASTRO BEZERRA GURGEL (04393392434)
CÓDIGO: SB0772
TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE CRONOTIPOS E A PRÁTICA DA SESTA NUMA
DETERMINADA POPULAÇÃO NA CIDADE DE NATAL/RN, BRASIL
ALUNO: BARTIRA MIRIDAN CORTEZ REBOUÇAS (01230988408)
ORIENTADOR: LUCIO FLAVIO DE SOUSA MOREIRA (10749462434)
CO-AUTOR: DANIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO (02839484420)
CÓDIGO: SB0782
TÍTULO: ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRAS DE
CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS ORIUNDAS DE EXCRETAS DE POMBOS DE
VIDA LIVRE E DE VIVEIROS EXISTENTES NA CIDADE DE NATAL.
ALUNO: CATALINE LOURENE VALÉRIO DA SILVA (00833321463)
ORIENTADOR: MARIA TEREZA BARRETO DE OLIVEIRA (20256680400)
CO-AUTOR: NATALIA MORAIS DE ANDRADE (01067188436)
CO-AUTOR: IARA REGINA BANDEIRA DA SILVA (87600404400)
CO-AUTOR: ROBSON JOSE BATISTA (0294540419)
CÓDIGO: SB0783
TÍTULO: LECTINAS EM HEMOLINFA DE BRAQUIÚROS DO LITORAL DO RIO
GRANDE DO NORTE
ALUNO: GIOCONDA EMANUELLA DINIZ DE DANTAS MOURA (01146790457)
ORIENTADOR: MAURICIO PEREIRA DE SALES (29706106391)
CO-AUTOR: LEONARDO LIMA PEPINO DE MACEDO (04312612455)
CO-AUTOR: RANIERE DA MATA MOURA (02850263486)
CO-AUTOR: ALEXANDRE FLAVIO SILVA DE QUEIROZ (67218709400)
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CÓDIGO: SB0784
TÍTULO: RESPOSTA COMPORTAMENTAL À MUDANÇA AMBIENTAL E SOCIAL
EM IRMÃOS GÊMEOS ADULTOS DE CALLITHRIX JACCHUS
ALUNO: SANDRA MARA LEITE (03761713401)
ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (06705430478)
CO-AUTOR: FERNANDA FERREIRA DE MENDONÇA (00969718438)
CÓDIGO: SB0785
TÍTULO: CORRELAÇÃO ENTRE CEPAS IDENTIFICADAS E VALORES DO
LÍQUOR PARA O USO DE ANTIBIÓTICOS ISOLADOS E ASSOCIADOS NA
MENINGITE BACTERIANA AGUDA EM PACIENTES DO HOSPITAL GISELDA
TRIGUEIRO DE 2000 A 2002
ALUNO: MÉRCIA CARDOSO O. GOMES (01165141400)
ORIENTADOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAÚJO FERREIRA (83806059420)
CO-AUTOR: MARCELE AUREA LOURENÇO (03524746454)
CO-AUTOR: CANDICE BARBOSA MILITÃO (04543915445)
CO-AUTOR: WLÁDIA DE SOUSA AVELINO (67924131353)
CÓDIGO: SB0790
TÍTULO: APRESENTAÇÃO DOS ESQUEMAS DE ASSOCIAÇÃO, DIFERENÇAS
NO TEMPO E DOSAGEM DOS ANTIBIÓTICOS UTILIZADOS PARA
TUBERCULOSE PULMONAR NO HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO NOS ANOS DE
2000 A 2002.
ALUNO: GIOVANNA PERANTONI PEREIRA (05723808443)
ORIENTADOR: KARLA KRISTIANE DE SOUZA QUEIROZ (02452962473)
CO-AUTOR: ANA SÉPHORA COSTA DA SILVA (04597198407)
CO-AUTOR: ALINE MARIA CAVALCANTE GURGEL (04699112471)
CO-AUTOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAÚJO FERREIRA (83806059420)
CÓDIGO: SB0791
TÍTULO: FATORES ASSOCIADOS A TUBERCULOSE EM PACIENTES
INTERNADOS NO HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO DE 2000 A 2002.
ALUNO: JOÃO EUDES MORAIS DE AGUIAR JÚNIOR (86996959349)
ORIENTADOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAÚJO FERREIRA (83806059420)
CO-AUTOR: FRANKLIN DE FREITAS TERTULINO (04595261462)
CO-AUTOR: CLEYTON AMARAL NOGUEIRA E SILVA (01083753401)
CO-AUTOR: HILKÉA CARLA DE SOUZA MEDEIROS (02336272431)
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CÓDIGO: SB0794
TÍTULO: ENZIMAS DIGESTIVAS DE MOSCAS-DAS-FRUTAS CERATITIS
CAPITATA (Diptera:Tephritidae)
ALUNO: LEONARDO LIMA PEPINO DE MACEDO (04312612455)
ORIENTADOR: MAURICIO PEREIRA DE SALES (29706106391)
CO-AUTOR: ADELIANA SILVA DE OLIVEIRA (43036546472)
CO-AUTOR: FRANCISCO PEPINO DE MACEDO (06746756491)
CO-AUTOR: FABIANO DE MOURA TEIXEIRA (02194116702)
CÓDIGO: SB0796
TÍTULO: USO ISOLADO OU ASSOCIADO DE ANTIBIÓTICOS NA MENINGITE
BACTERIANA AGUDA PARA PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL GISELDA
TRIGUEIRO DE 2000 A 2002.
ALUNO: TIAGO LIMA SOUSA (90769228372)
ORIENTADOR: KARLA KRISTIANE DE SOUZA QUEIROZ (02452962473)
CO-AUTOR: MAXWELL DE OLIVEIRA SOUZA (03676698460)
CO-AUTOR: THIAGO DEMÉTRIO NOGUEIRA COSTA E SILVA (01253439494)
CO-AUTOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAÚJO FERREIRA (83806059420)
CÓDIGO: SB0798
TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE O TEMPO DE UTILIZAÇÃO DOS ANTIBIÓTICOS
ISOLADOS E ASSOCIADOS PARA O TRATAMENTO DA MENINGITE
BACTERIANA AGUDA DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL GISELDA
TRIGUEIRO NOS ANOS DE 2000 A 2002.
ALUNO: FRANKLIN DE FREITAS TERTULINO (04595261462)
ORIENTADOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAÚJO FERREIRA (83806059420)
CO-AUTOR: CLEYTON AMARAL NOGUEIRA E SILVA (01083753401)
CO-AUTOR: KERGINALDO PAULO TORRES (04990366468)
CO-AUTOR: LUIZ ALBERTO CARNEIRO MARINHO (09063501404)
CÓDIGO: SB0800
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS FISIOTERAPÊUTICAS NA PREPARAÇÃO
DAS MAMAS PARA O ALEITAMENTO MATERNO
ALUNO: TALITA PASCALE MACEDO DIOGENES (03212862432)
ORIENTADOR: ROSEMARY ARAUJO MONTEIRO (44136218400)
CO-AUTOR: TATIANA MELISSA FERREIRA SOARES DE LIMA (03048912401)
CO-AUTOR: ANA CAROLINA SILVA DE ALMEIDA (02740756445)
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CÓDIGO: SB0802
TÍTULO: DIFERENÇAS NOS VALORES DE HEMATÓCRITO, LEUCÓCITOS E
PLAQUETAS ANTES E APÓS A UTILIZAÇÃO DOS ANTIBIÓTICOS ISOLADOS E
ASSOCIADOS NA MENINGITE BACTERIANA AGUDA NO HOSPITAL GISELDA
TRIGUEIRO DE 2000 A 2002
ALUNO: JULIANA FLORINDA DE MENDONÇA RÊGO (05263766432)
ORIENTADOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAÚJO FERREIRA (83806059420)
CO-AUTOR: WAGNER FERNANDO BEZERRA NUNES (01070486477)
CO-AUTOR: THIAGO CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS (01049281403)
CO-AUTOR: WLÁDIA DE SOUSA AVELINO (67924131353)
CÓDIGO: SB0806
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE INSETOS AQUATICOS NO BIOMONITORAMENTO DO
RIO PITIMBU NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.
ALUNO: VIVIANE FERREIRA DE MEDEIROS (03677140439)
ORIENTADOR: HERBET TADEU DE ALMEIDA ANDRADE (24322253415)
CÓDIGO: SB0807
TÍTULO: ENSAIO CLÍNICO DO EFEITO DO DENTIFRÍCIO CONTENDO
TRICLOSAN SOBRE A MICROBIOTA ORAL
ALUNO: KELLY PATRIZA LIMA DE OLIVEIRA (87727773468)
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO C FEITOSA ALVES (15590097487)
CO-AUTOR: KENIO COSTA DE LIMA (50337157472)
CO-AUTOR: LIZA BARRETO VIEIRA (63283832315)
CO-AUTOR: MÁRCIO GUTEMBERG PEREIRA (00795096496)
CÓDIGO: SB0812
TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO DE
MASTECTOMIA.
ALUNO: JEANNY SYMARA ALVES DE VASCONCELOS (00753337401)
ORIENTADOR: VERONICA LARYSSA SMITH (83731164434)
CÓDIGO: SB0817
TÍTULO: SEXUALIDADE NA ADOLESCÊNCIA EM ESTUDANTES DO ENSINO
MÉDIO DE NATAL/RN
ALUNO: FELIPE SERQUIZ ELIAS PINHEIRO (04718705444)
ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILV (07428871468)
CO-AUTOR: ADRIANA NÓBREGA SILVA AZEVEDO (89799909449)
CO-AUTOR: CÍNTIA GOUVEIA COSTA (04687782418)
CO-AUTOR: LISANE FILGUEIRA MACIEL (03079908422)
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CÓDIGO: SB0818
TÍTULO: ANÁLISE DO CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIA DO CLIMATÉRIO DE
PARTE DAS MULHERES DO PROGRAMA DE CLIMATÉRIO DA MATERNIDADE
ESCOLA JANUÁRIO CICCO
ALUNO: FÁTIMA HARYANNY GOMES RUFINO (01184064423)
ORIENTADOR: BERTHA CRUZ ENDERS (25444816415)
CO-AUTOR: YARA LARISSA SOARES DE ALENCAR (00949082490)
CO-AUTOR: NADJA KALLYNE FERNANDES NOGUEIRA (03192481439)
CÓDIGO: SB0825
TÍTULO: NEOFOBIA x NEOFILIA: UM EXPERIMENTO SOBRE O
COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS
ALUNO: BIANCA TAVARES RANGEL (01193547482)
ORIENTADOR: MARIA EMILIA YAMAMOTO (99079682853)
CÓDIGO: SB0828
TÍTULO: VARIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DOLOROSA DURANTE O CICLO
MENSTRUAL EM MULHERES
ALUNO: MARIA ISABEL DE NORONHA NETA (01091375402)
ORIENTADOR: ELIZABEL DE SOUZA RAMALHO VIANA (35887044420)
CO-AUTOR: SELMA BRUNO DA SILVA (44456042400)
CO-AUTOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (06705430478)
CO-AUTOR: ANA CAROLINA DE AZAVEDO LIMA (04877559442)
CÓDIGO: SB0830
TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE O ESTADO NUTRICIONAL E A PRÁTICA DE
ATIVIDADE FÍSICA ENTRE ALUNOS RESIDENTES UNIVERSITÁRIOS –
NATAL/RN
ALUNO: BENILA SABRY COSTA (57840318215)
ORIENTADOR: MARIA EMILIA FERNANDES DA SILVA AMARO (02275033416)
CO-AUTOR: ANA CATARINA MEDEIROS CASTRO (02905522496)
CO-AUTOR: DINARA LESLYE MACEDO E SILVA (91411610415)
CÓDIGO: SB0831
TÍTULO: VARIAÇÃO DA FUNÇÃO RESPIRATÓRIA EM MULHERES DURANTE O
CICLO MESNTRUAL
ALUNO: JOÃO DANYELL DANTAS DA SILVA (03471023445)
ORIENTADOR: SELMA BRUNO DA SILVA (44456042400)
CO-AUTOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (06705430478)
CO-AUTOR: ELIZABEL DE SOUZA RAMALHO VIANA (35887044420)
CO-AUTOR: FABIOLA DIOGENES PIMENTEL (01006904409)
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CÓDIGO: SB0834
TÍTULO: O COMPORTAMENTO DE COOPERAÇÃO EM SERES HUMANOS : UM
ESTUDO EXPERIMENTAL.
ALUNO: RODRIGO TAVARES PINHEIRO DE MEDEIROS (01013561457)
ORIENTADOR: MARIA EMILIA YAMAMOTO (99079682853)
CÓDIGO: SB0849
TÍTULO: VIABILIDADE CONCEITUAL DO EMPREGO DE MICROPARTÍCULAS
DE LIBERAÇÃO CONTROLADA PARA USO EM DESODORANTES CORPÓREOS.
ALUNO: ELQUIO ELEAMEN OLIVEIRA (51166186253)
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)
CO-AUTOR: TOSHIYUKI NAGASHIMA JÚNIOR (02705187464)
CÓDIGO: SB0863
TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE O TEMPO DE INTERNAÇÃO NAS DIFERENTES
FAIXAS DE IDADE NA MENINGITE BACTERIANA AGUDA EM PACIENTES
INTERNADOS NO HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO DE 2000 A 2002.
ALUNO: THIAGO CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS (01049281403)
ORIENTADOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAÚJO FERREIRA (83806059420)
CO-AUTOR: RAFAEL GONÇALVES NÓBREGA GADELHA (01070192481)
CO-AUTOR: LUIZ ALBERTO CARNEIRO MARINHO (09063501404)
CO-AUTOR: IVANILDO DE OLIVEIRA DA SILVA (05715261449)
CÓDIGO: SB0865
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DO PERFIL CLINICO-EPIDEMIOLÓGICO DE
CRIANÇAS COM CRISES EPILÉPTICAS (CEP) E EPILEPSIAS (EP) ATENDIDAS NO
HOSPITAL DE PEDIATRIA (HOSPED) DA UFRN
ALUNO: CECÍLIA CARDINALE LIMA DE MELO (02905852445)
ORIENTADOR: AUREA NOGUEIRA DE MELO (07428219434)
CO-AUTOR: IZABEL CRISTINA DE ARAGÃO REGO (00949936456)

41/51

CÓDIGO: SB0872
TÍTULO: BIOMONITORAMENTO DO TRANSMISSOR DO VÍRUS DA DENGUE
Aedes aegypti NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA UFRN
ALUNO: HELENI AIRES CLEMENTE (01180820436)
ORIENTADOR: HERBET TADEU DE ALMEIDA ANDRADE (24322253415)
CO-AUTOR: ANA KARINNE MOREIRA DE LIMA (03396311477)
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA F DE MELO XIMENES (20007256434)
CO-AUTOR: MARCOS PAULO GOMES PINHEIRO (03506052462)
CÓDIGO: SB0878
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO CONHECIMENTO DE RESULTADOS NAS RESPOSTAS
OBTIDAS EM UM TESTE DE LABIRINTO.
ALUNO: FABÍOLA RODRIGUES DE FRANÇA (79129277434)
ORIENTADOR: TANIA FERNANDES CAMPOS (60336641400)
CO-AUTOR: DAMIÃO ERNANE DE SOUZA (79881122449)
CÓDIGO: SB0882
TÍTULO: PERCEPÇÃO SOBRE AUTOMEDICAÇÃO E SUAS IMPLICAÇÕES ESTUDO REALIZADO ENTRE ALUNOS DA ÁREA DE SAÚDE DA UFRN.
ALUNO: WALTEÇÁ LOUIS LIMA DA SILVEIRA (00985041420)
ORIENTADOR: KARLA KRISTIANE DE SOUZA QUEIROZ (02452962473)
CO-AUTOR: GENILDO ALVES DA COSTA (02955518441)
CO-AUTOR: HILKÉA CARLA DE SOUZA MEDEIROS (02336272431)
CO-AUTOR: WLÁDIA DE SOUSA AVELINO (67924131353)
CÓDIGO: SB0883
TÍTULO:
ALUNO: FABIANO DE MOURA TEIXEIRA (02194116702)
ORIENTADOR: MAURICIO PEREIRA DE SALES (29706106391)
CO-AUTOR: LEONARDO LIMA PEPINO DE MACEDO (04312612455)
CO-AUTOR: ADELIANA SILVA DE OLIVEIRA (43036546472)
CÓDIGO: SB0885
TÍTULO: PERFIL CLÍNICO-LABORATORIAL DOS PACIENTES COM LÚPUS
ERITEMATOSO SISTÊMICO (LES) DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE
LOPES (HUOL) – UFRN: ANÁLISE PRELIMINAR
ALUNO: OLIVIA DE FÁTIMA COSTA BARBOSA (83504273372)
ORIENTADOR: MARIA JOSÉ PEREIRA VILAR (15479110420)
CO-AUTOR: MILENA DE ARAÚJO CASTRO (00838572499)
CO-AUTOR: MARÍLIA CAVALCANTI DA TRINDADE (04009697423)
CO-AUTOR: SÍLVIA QUEIROZ SANTOS (04084791407)
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CÓDIGO: SB0899
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO GRAU DE SOLUBILIDADE APARENTE DA
ANFOTERICINA B SEGUNDO A CONCENTRAÇÃO MOLAR DE DESOXICOLATO
DE SÓDIO.
ALUNO: WEBERTH LIMA DE FARIAS (91571413472)
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)
CO-AUTOR: SUZANNE FREITAS DE MOURA FIGUEIRA (01029732450)
CO-AUTOR: BOLIVAR PONCIOANO GOULART DE LIMA DAMASCENO
(91616751487)
CÓDIGO: SB0904
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE PARÂMETROS BÁSICOS QUE
ANTECEDEM EXAMES LABORATORIAIS.
ALUNO: MARCELA VIRGÍNIA DINIZ DE MEDEIROS (03080138406)
ORIENTADOR: TERESINHA MARIA DE MACEDO GUIMARAES (07489056420)
CO-AUTOR: TATIANA LARISSA SOARES DA SILVA (01006076409)
CO-AUTOR: RUZE CLAUDIA FREITAS LIMA (03508417484)
CO-AUTOR: ANNE SHYRLEY FERREIRA (04003344456)
CÓDIGO: SB0907
TÍTULO: PERFIL DA DOENÇA DE HANSEN NO RIO GRANDE DO NORTE
ALUNO: ANTÔNIO NEI NOGUEIRA MARTINS JÚNIOR (01191676463)
ORIENTADOR: SELMA MARIA BEZERRA JERONIMO (15603016434)
CÓDIGO: SB0908
TÍTULO: ANÁLISE DO POLIMORFISMO DA ENZIMA SULFOTRANSFERASE
ASSOCIADO AO CÂNCER DE COLO-RETAL E ESTÔMAGO
ALUNO: JOSANE REGINA DE LIMA (03949993479)
ORIENTADOR: SELMA MARIA BEZERRA JERONIMO (15603016434)
CO-AUTOR: WOGELSANGER OLIVEIRA PERERRA (02392207496)
CÓDIGO: SB0911
TÍTULO: SENSIBILIDADE E ESPECIFICIDADE DO ELISA COM ANTÍGENO
RECOMBINANTE K-39 NA LEISHMANIOSE VISCERAL HUMANA.
ALUNO: LUIZ CARLOS TORRES PORPINO (03602909492)
ORIENTADOR: SELMA MARIA BEZERRA JERONIMO (15603016434)
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CÓDIGO: SB0915
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE SÍLICA ORGANOFUNCIONALIZADA PARA
ADSORÇÃO DE CÁDMIO
ALUNO: ÂNGELA MARIA FAGUNDES DA CRUZ (03378902426)
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)
CÓDIGO: SB0916
TÍTULO: HLB CRÍTICO DE EMULSÕES E SUA DEPENDÊNCIA COM O MÉTODO
DE PREPARAÇÃO.
ALUNO: FABIO ROCHA FORMIGA (00986611409)
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)
CO-AUTOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468)
CO-AUTOR: CARLOS RAMON DO NASCIMENTO BRITO (03553318457)
CÓDIGO: SB0919
TÍTULO: INTER-RELAÇÕES METABÓLICAS: MECANISMOS QUE REGEM O
FUNCIONAMENTO CORPORAL
ALUNO: FERNANDA CRISTINA FERREIRA ALVES (04665531455)
ORIENTADOR: JOAO FELIPE DE SOUSA FILHO (07867620478)
CO-AUTOR: DAYANNA PATRICIA DE CARVALHO BARRETO (05506207450)
CO-AUTOR: RENATA SILVA SANTOS (00880689439)
CO-AUTOR: ISABELLA PIMENTEL MARTINS (01136248404)
CÓDIGO: SB0922
TÍTULO: ESTUDO SOBRE COMO OS PACIENTES SÃO RECEBIDOS E
ORIENTADOS NOS LABORATÓRIOS AO REALIZAREM EXAMES DE SANGUE E
URINA.
ALUNO: RUZE CLAUDIA FREITAS LIMA (03508417484)
ORIENTADOR: TERESINHA MARIA DE MACEDO GUIMARAES (07489056420)
CO-AUTOR: TATIANA LARISSA SOARES DA SILVA (01006076409)
CO-AUTOR: MARCELA VIRGÍNIA DINIZ DE MEDEIROS (03080138406)
CO-AUTOR: ANNE SHYRLEY FERREIRA (04003344456)
CÓDIGO: SB0931
TÍTULO: UMA DISCUSSÃO SOBRE O PAPEL DAS MONITORAS NO
DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA E A ADESÃO DOS ALUNOS.
ALUNO: PATRÍCIA CAVALCANTI DA ROCHA (01057262498)
ORIENTADOR: TERESINHA MARIA DE MACEDO GUIMARAES (07489056420)
CO-AUTOR: JOILDA BATISTA DE ALMEIDA RÊGO (03556466414)
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CÓDIGO: SB0939
TÍTULO: INFECÇÃO HELMINTÍCA COMO POSSÍVEL CAUSA MORTIS DE SAGÜI
COMUM (Callithrix jacchus) EM AMBIENTE NATURAL - ESTUDO DE CASO
ALUNO: HILTON DANIEL ALVES DONATO (02732563439)
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DE SOUZA (32308698420)
CÓDIGO: SB0945
TÍTULO: ESTUDO SOBRE O NÍVEL DE CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO DE
NATAL-RN SOBRE OS PRINCIPAIS ADOÇANTES VENDIDOS NO MERCADO.
ALUNO: CYNTIA HELENA PEREIRA DE CARVALHO (01235589480)
ORIENTADOR: HILKÉA CARLA DE SOUZA MEDEIROS (02336272431)
CO-AUTOR: THIAGO ANTÔNIO RAULINO DO NASCIMENTO (05277168478)
CÓDIGO: SB0946
TÍTULO: ESTUDO SOBRE O NÍVEL DE CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO DE
NATAL-RN SOBRE OS PRINCIPAIS ADOÇANTES VENDIDOS NO MERCADO.
ALUNO: CYNTIA HELENA PEREIRA DE CARVALHO (01235589480)
ORIENTADOR: HILKÉA CARLA DE SOUZA MEDEIROS (02336272431)
CO-AUTOR: THIAGO ANTÔNIO RAULINO DO NASCIMENTO (05277168478)
CÓDIGO: SB0953
TÍTULO: PESSOAS IDOSAS EM UM SERVIÇO DE URGÊNCIA: DADOS PARA A
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM
ALUNO: GLORIA DIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO (01073081427)
ORIENTADOR: MARIA FRANCINETE DE OLIVEIRA (05745837420)
CO-AUTOR: LÍGIA DAIANA PINHEIRO DA SILVA (05202506481)
CÓDIGO: SB0955
TÍTULO: GRUPOS DA 3ª IDADE : CAPITAL SOCIAL, SAÚDE E RELAÇÕES DE
GÊNERO
ALUNO: TASSIANE MICHELINE DE OLIVEIRA SILVA (04985801488)
ORIENTADOR: MARIA FRANCINETE DE OLIVEIRA (05745837420)
CO-AUTOR: LIANA SILVA NUNES DE CARVALHO (01180919483)
CO-AUTOR: ANA PAULA SANTOS DE SOUZA (04937025473)
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CÓDIGO: SB0956
TÍTULO: ANÁLISE FISIOTERAPÊUTICA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DE
OPERADORES DE CAIXA DE SUPERMERCADO E ESTRESSE LABORAL
ALUNO: TIÓTREFIS GOMES FERNANDES (04853880496)
ORIENTADOR: VERA MARIA DA ROCHA (32529228000)
CO-AUTOR: CLARISSA ALTINA CUNHA DE ARAUJO (00999120409)
CO-AUTOR: TATIANA LARISSA DE MOURA ALVES (01021839450)
CO-AUTOR: LARISSA BASTOS TAVARES (00735528446)
CÓDIGO: SB0958
TÍTULO: CORRELAÇÃO ENTRE A FLEXIBILIDADE DO MÚSCULO TRÍCEPS
SURAL E AS VARIAÇÕES NA ALTURA DOS SALTOS DOS CALÇADOS
ALUNO: DANIELLI TEREZA DE LIMA TRIGUEIRO (00884980421)
ORIENTADOR: VERA MARIA DA ROCHA (32529228000)
CO-AUTOR: CLÍCIA NARDELLY SALLES DE PAIVA (03191765417)
CÓDIGO: SB0959
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE ANEMIA FERROPRIVA ENTRE ESCOLARES DE
NATAL/RN – 2001
ALUNO: DANIEL DE ARÁUJO COELHO (02761367480)
ORIENTADOR: MARIA DALVA ARAUJO (37941615487)
CO-AUTOR: CLÉLIA DE OLIVEIRA LYRA (70406030472)
CÓDIGO: SB0962
TÍTULO: COMPROMETIMENTO MÚSCULO-ESQUELÉTICO E ESTRESSE
LABORAL: UMA ANÁLISE FISIOTERAPÊUTICA
ALUNO: DANYELLA UILMANN SILVA DA COSTA (01230370420)
ORIENTADOR: VERA MARIA DA ROCHA (32529228000)
CO-AUTOR: MARILLI FERNANDES DA COSTA (03411976454)
CO-AUTOR: FRANCISCA REGO OLIVEIRA DE ARAUJO (48095125415)
CÓDIGO: SB0965
TÍTULO: MORTALIDADE NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS – RN: A CAUSA
DA MORTE
ALUNO: FRANCISCO HENRRIQUE CESAR VALENTIM (70300135491)
ORIENTADOR: MARCIA ARAUJO BARRETO (80747116687)
CO-AUTOR: COELI REGINA MOURA MACIEL (55257895404)
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CÓDIGO: SB0967
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE DETECÇÃO DE
DIABETES MELLITUS NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM/RN
ALUNO: ALEJANDRO LUSARDO BO (78224934004)
ORIENTADOR: MARCIA ARAUJO BARRETO (80747116687)
CO-AUTOR: LEVI HIGINO JALES NETO (03321066408)
CO-AUTOR: MARILIA TRIGUEIRO MORAES DE PAIVA (85285650410)
CO-AUTOR: JULIANO PINHEIRO DE ALMEIDA (00995015465)
CÓDIGO: SB0971
TÍTULO: ÓVULOS DE QUITOSANA: INTUMESCIMENTO E LIBERAÇÃO DE
BENZOILMETRONIDAZOL
ALUNO: EDIVÂNIA LOPES (01197939466)
ORIENTADOR: FERNANDA NERVO RAFFIN (60253991404)
CÓDIGO: SB0981
TÍTULO: AGREGAÇÃO ESPACIAL DA LEISHMANIOSE VISCERAL NO RIO
GRANDE DO NORTE
ALUNO: ANGELA PARDO CABRAL (21867118858)
ORIENTADOR: SELMA MARIA BEZERRA JERONIMO (15603016434)
CO-AUTOR: JOSÉ WILTON QUEIROZ (04990234472)
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA F DE MELO XIMENES (20007256434)
CÓDIGO: SB0982
TÍTULO: CONHECIMENTO DOS PACIENTES INTERNADOS NAS ENFERMARIAS
DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES SOBRE DIABETES E SUA
PREVENÇÃO
ALUNO: CAMILA MENEZES SOUZA PESSOA (03562460430)
ORIENTADOR: IVANILDO CORTEZ DE SOUSA (10603034420)
CO-AUTOR: FERNANDA GONDIM RODRIGUES DE CARVALHO DIAS
(01083426460)
CO-AUTOR: PAULO RENATO LEAL COSTA (79771483315)
CO-AUTOR: JORGE LÚCIO COSTA DE MEDEIROS DANTAS (03444277490)
CÓDIGO: SB0983
TÍTULO: MONITORIZAÇÃO HORMONAL DO PAR REPRODUTOR DE SAGÜI
COMUM Callithrix jacchus, DURANTE O PERÍODO DE GESTAÇÃO
ALUNO: HEVELINE GOMES DO NASCIMENTO (04672893448)
ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (06705430478)
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA PEDROSA PINTO BARBOSA (09635440472)
CO-AUTOR: DAIANE MARTINS SALDANHA (00978347420)
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CÓDIGO: SB0991
TÍTULO: ORGANIZAÇÃO E ATUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE
INFECÇÕES HOSPITALARES EM HOSPITAIS DA CIDADE DO NATAL.
ALUNO: HENRIQUE BARRETO CARLOS RÊGO (01194721478)
ORIENTADOR: IVANILDO CORTEZ DE SOUSA (10603034420)
CO-AUTOR: GUSTAVO CÉSAR DIAS MENDES (04608953460)
CO-AUTOR: RODRIGO BEZERRA BRAGA (03560681456)
CO-AUTOR: ADRIANO DE ARAÚJO LIMA LIGUORI (01174530480)
CÓDIGO: SB0992
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE DOENÇA HEPÁTICA GORDUROSA NÃO
ALCOÓLICA NO NÚCLEO DE ESTUDO DO FÍGADO NO HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES.
ALUNO: ARTHUR DIÓGENES RÊGO (05491021407)
ORIENTADOR: IVANILDO CORTEZ DE SOUSA (10603034420)
CO-AUTOR: BRUNO LUIS SILVA DE OLIVEIRA (01248903420)
CO-AUTOR: BRUNO SAMUEL FRAIMAN DE OLIVEIRA (01301220418)
CO-AUTOR: VINÍCIUS LIRA DA CÂMARA (04655610476)
CÓDIGO: SB0199
TÍTULO: LAVAGEM DAS MÃOS: COMBATE AO INIMÍGO INVISÍVEL
ALUNO: RICHARDSON AUGUSTO ROSENDO DA SILVA (02508410454)
ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (13051598453)
CO-AUTOR: DANYELLA AUGUSTO ROSENDO DA SILVA (03675232484)
CÓDIGO: SB0612
TÍTULO: ESTUDO SOBRE A PREVALÊNCIA DE HEMOGLOBINAS ANORMAIS
EM PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES:
DADOS PRELIMINARES
ALUNO: WIVEL ANTONIO PEREIRA DE CASTRO JUNIOR (03233183470)
ORIENTADOR: TEREZA MARIA DANTAS DE MEDEIROS (15591360491)
CO-AUTOR: RACHEL JULIANE FREIRE BARBOSA (03412544442)
CO-AUTOR: KARINE NOGUEIRA DE SOUSA (02910552497)
CÓDIGO: SB0874
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM MOTORA ATRAVÉS DE UMA
HABILIDADE GRÁFICA
ALUNO: DAMIÃO ERNANE DE SOUZA (79881122449)
ORIENTADOR: TANIA FERNANDES CAMPOS (60336641400)
CO-AUTOR: FABÍOLA RODRIGUES DE FRANÇA (79129277434)
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CÓDIGO: SB0744
TÍTULO: GENES ENVOLVIDOS NA REDUÇÃO DE SULFATO EM BACTÉRIAS
MESOFÍLICAS
ALUNO: MARIA EDMAR MORAIS DE MACÊDO (72176679415)
ORIENTADOR: CARLOS ALFREDO GALINDO BLAHA (80573380082)
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)
CO-AUTOR: VIVIANE KATIELLY SILVA MEDEIROS (01056745401)
CÓDIGO: SB0748
TÍTULO: BACTÉRIAS METANOGÊNICAS: GENES ENVOLVIDOS.
ALUNO: LEONAM GOMES COUTINHO (01254501410)
ORIENTADOR: CARLOS ALFREDO GALINDO BLAHA (80573380082)
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)
CÓDIGO: SB0753
TÍTULO: BACTÉRIAS TERMOFÍLICAS: GENES ENVOLVIDOS NA REDUÇÃO DE
SULFATO.
ALUNO: DAIANA DIAMANTINA BECKER DOS SANTOS (03904255401)
ORIENTADOR: CARLOS ALFREDO GALINDO BLAHA (80573380082)
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)
CÓDIGO: SB0780
TÍTULO: COMPARAÇÃO DAS TAXAS DE MORTALIDADE POR DOENÇAS
CARDIOVASCULARES E DIABETES MELLITUS, DE ACORDO COM O SEXO E
FAIXAS ETÁRIAS
ALUNO: THIAGO DEMÉTRIO NOGUEIRA COSTA E SILVA. (01253439494)
ORIENTADOR: GEORGE DANTAS AZEVEDO (67381286491)
CO-AUTOR: JOAO MARCELO BRASIL PINHEIRO DUARTE (03399780400)
CO-AUTOR: MAXWELL DE OLIVEIRA SOUZA (03676698460)
CO-AUTOR: MARIA ALDILENE DANTAS (03904475444)
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CÓDIGO: SB0781
TÍTULO: TENDÊNCIAS DA MORTALIDADE FEMININA POR DOENÇAS
CARDIOVASCULARES (DCV) E DIABETES MELLITUS (DM), SEGUNDO FAIXAS
ETÁRIAS, NO RIO GRANDE DO NORTE, 2000.
ALUNO: MAXWELL DE OLIVEIRA SOUZA (03676698460)
ORIENTADOR: GEORGE DANTAS AZEVEDO (67381286491)
CO-AUTOR: THIAGO DEMÉTRIO NOGUEIRA COSTA E SILVA (01253439494)
CO-AUTOR: JOAO MARCELO BRASIL PINHEIRO DUARTE (03399780400)
CO-AUTOR: MARIA ALDILENE DANTAS (03904475444)
CÓDIGO: SB0809
TÍTULO: CONSCIÊNCIA CORPORAL, CORPOREIDADE E DESENVOLVIMENTO
HUMANO: CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL
DE UNIVERSITÁRIOS NA UFRN
ALUNO: CAROLINA OLIVEIRA DE CARVALHO (01131353439)
ORIENTADOR: EDMILSON PINTO ALBUQUERQUE (18822665449)
CÓDIGO: SB0855
TÍTULO: INCIDÊNCIA DA AUTOMEDICAÇÃO ENTRE ALUNOS DE CURSOS DA
ÁREA DE SAÚDE DA UFRN.
ALUNO: GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO (01119424461)
ORIENTADOR: HILKÉA CARLA DE SOUZA MEDEIROS (02336272431)
CO-AUTOR: ÉRICO CORTÊS ALVES FILHO (01125012498)
CO-AUTOR: WLÁDIA DE SOUSA AVELINO (67924131353)
CO-AUTOR: KARLA KRISTIANE DE SOUZA QUEIROZ (02452962473)
CÓDIGO: SB0866
TÍTULO: MEDICAMENTOS MAIS UTILIZADOS NA PRÁTICA DA
AUTOMEDICAÇÃO POR ALUNOS DA ÁREA DE SAÚDE DA UFRN.
ALUNO: LAUREE LUCE DE AQUINO NOGUEIRA (01235778452)
ORIENTADOR: WLÁDIA DE SOUSA AVELINO (67924131353)
CO-AUTOR: ALLISON HOLANDA DA SILVEIRA COSTA (02795747464)
CO-AUTOR: HILKÉA CARLA DE SOUZA MEDEIROS (02336272431)
CO-AUTOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAÚJO FERREIRA (83806059420)
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CÓDIGO: SB0869
TÍTULO: INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA COMO IMPORTANTE FATOR DE
ESTRESSE EM MULHERES INFÉRTEIS
ALUNO: CLEYTON AMARAL NOGUEIRA E SILVA (01083753401)
ORIENTADOR: GEORGE DANTAS AZEVEDO (67381286491)
CO-AUTOR: SIMONE DA NOBREGA TOMAZ MOREIRA (00082593485)
CO-AUTOR: FRANKLIN DE FREITAS TERTULINO (04595261462)
CO-AUTOR: MARIA ALDILENE DANTAS (03904475444)
CÓDIGO: SB0893
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA EM MULHERES NA PÓSMENOPAUSA SOB TERAPIA DE REPOSIÇÃO HORMONAL(TRH), POR MEIO DA
METODOLOGIA WHOQOL
ALUNO: GUILHERME LUCAS DE OLIVEIRA LIMA (04368480406)
ORIENTADOR: GEORGE DANTAS AZEVEDO (67381286491)
CO-AUTOR: MARIA ALDILENE DANTAS (03904475444)
CÓDIGO: SB0947
TÍTULO: INFLUËNCIA DO TIPO DE DISTRIBUIÇÃO NO DESPERDÍCIO DE
REFEIÇÕES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFRN – NATAL/RN
ALUNO: RITA DE KÁSSIA DA SILVA (01108477410)
ORIENTADOR: MARIA EMILIA FERNANDES DA SILVA AMARO (02275033416)
CO-AUTOR: LILIAN FERNANDES MARIANO (03524659489)
CO-AUTOR: DINARA LESLYE MACEDO E SILVA (91411610415)
CO-AUTOR: KATIA MARIA BEZERRA (32280246449)
CÓDIGO: SB0949
TÍTULO: USO DE EPI’S EM COZINHAS INDUSTRIAIS COMO PREVENÇÃO DE
ACIDENTES DE TRABALHO
ALUNO: ISABELLE GISELLE CABRAL DE PAIVA (00834441497)
ORIENTADOR: DINARA LESLYE MACEDO E SILVA (91411610415)
CO-AUTOR: MARIA EMILIA FERNANDES DA SILVA AMARO (02275033416)
CO-AUTOR: GISLAINE TCHARLIANE CARDOSO PEREIRA (04894938405)
CO-AUTOR: KATIA MARIA BEZERRA (32280246449)
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CÓDIGO: SB0952
TÍTULO: INCIDÊNCIA DE ACIDENTES DE TRABALHO EM COZINHAS
INDUSTRIAIS POR TIPO E ATIVIDADE
ALUNO: RITA DE CAÁSSIA PEREIRA FERNANDES (01171668473)
ORIENTADOR: DINARA LESLYE MACEDO E SILVA (91411610415)
CO-AUTOR: ROGÉRIO CALAZANS SOARES (87676982472)
CO-AUTOR: AUREA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (978387481)
CÓDIGO: SB0862
TÍTULO: ANÁLISE DE FLAVONÓIDES EM AMOSTRAS DE ALLAMANDA
CATHARTICA
ALUNO: HUDSON DA SILVA (96927143491)
ORIENTADOR: MARTA COSTA (18822851404)
CO-AUTOR: CARLOS ROBERTO OLIVEIRA SOUTO (28467809949)
CO-AUTOR: MAISE MARIA DA CUNHA BATISTA (03882388447)

CÓDIGO: SB0021
TÍTULO: ALTERAÇÕES BUCAIS E SISTÊMICAS EM PACIENTES DIABÉTICOS
ALUNO: DIANA ROSADO LOPES (00974259403)
ORIENTADOR: HEBEL CAVALCANTI GALVAO (41291824472)
CO-AUTOR: NORBERTO BATISTA DE FARIA JÚNIOR (03445485461)
CO-AUTOR: LEÃO PEREIRA PINTO (01608789420)

Resumo:
Diabetes Mellitus é uma síndrome caracterizada por hiperglicemia decorrente da falta de
insulina e/ou da incapacidade da mesma de exercer adequadamente seus efeitos. O objetivo
desta pesquisa foi o de diagnosticar as lesões orais mais freqüentes em pacientes diabéticos,
identificando suas prováveis causas e estabelecendo medidas preventivas para as mesmas.
A avaliação de 34 pacientes, sendo 17 deles diabéticos demonstrou um maior número de
alterações bucais nestes. Em 72,72% dos casos de pacientes dentados, foram realizadas
sondagens superiores a 4 mm e 77,77% dos mesmos possuíam papilas gengivais
inflamadas, o que está de acordo com MARQUES, E.R. (2002). No entanto, o mesmo
afirma que há presença constante de abcessos periodontais, o que não foi observado nesta
pesquisa.Yao, C. M. (2000) afirmava também fazerem parte dos problemas bucais do
diabético a xerostomia, ardor, eritema, ulcerações, candidíase e tumefação das glândulas
salivares. Entretanto, esta pesquisa revelou a presença apenas de xerostomia (32,29%),
ardor bucal (17,65%), ulcerações (17,65%) e candidíase (11,76%). Enquanto isso, a maioria
dos pacientes do grupo controle era dentado (88,23%), não relatou ardor bucal e não se
observou lesões de furca ou ulcerações. Face a essa realidade, sugere-se que o diabetes é
capaz de determinar um maior número de alterações bucais, necessitando de um
acompanhamento odontológico inserido no contexto de um tratamento multidisciplinar.
Palavras chave: Diabetes, Alterações bucais, Periodontite
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0025
TÍTULO: IMPLANTAÇÃO DE CULTIVOS DE MOLUSCOS BIVALVES NO RN
ALUNO: KLEIBER RODRIGUES DE MENDONÇA (81410123472)
ORIENTADOR: GUILHERME FULGENCIO DE MEDEIROS (03935531400)

Resumo:
A ostreicultura é uma atividade praticada em muitos países e destaca-se por ser autosustentável, geradora de emprego e renda, com baixo custo de implantação e manutenção,
possibilitando o repovoamento dos estoques naturais, sobrecarregados pelo extrativismo.
No RN há algumas áreas com potencial para a ostreicultura, mas o que se observa nas
demais localidades, são famílias que vivem do extrativismo da ostra retirando daí seu
sustento. O DOL/UFRN/CNPq com apoio do BMLP/Canadá desenvolveram recentemente
projetos para cultivo do molusco no RN, com a participação das comunidades locais. No
presente projeto foi utilizada a ostra nativa Crassostrea rhizophorae na Lagoa de Guaraíra
em Sen. G. Avelino, onde 50 sementes da ostra obtidas no próprio local, foram depositadas
em 02 cestas de plástico empilhadas e mantidas a meio metro do substrato. Biometrias
mensais foram realizadas para acompanhar o crescimento em relação à densidade
populacional. Dados de temperatura e salinidade foram também obtidos em cada visita.
Após 08 meses de cultivo as ostras atingiram um tamanho médio de 7,2cm de comprimento
e 5,2cm de largura, mostrando a viabilidade do local para tais cultivos. A salinidade e
temperatura médias no período foram respectivamente 34ppm e 280C. Foi realizado
também um curso teórico-prático sobre cultivo de ostra para a comunidade de pescadores
de G. Avelino e Galos (Galinhos), instalando-se em cada local 30 módulos de cultivo, para
que os pescadores continuem com o projeto.
Palavras chave: Ostreicultura, cultivo, lagoa Guaraíra
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0029
TÍTULO: MONITORAMENTO DO ESTADO REPRODUTIVO, MODO DE
REPRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE DE CISTOS E BIOMASSA DE ARTEMIA
FRANCISCANA (Crustacea, Anostraca) EM SISTEMA DE CULTIVO MULTIFÁSICO
ALUNO: LIGIA GARCIA REIS (03524657435)
ORIENTADOR: MARCOS ROGERIO CAMARA (10654640459)
CO-AUTOR: CIMARIA PORFIRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (03396386485)

Resumo:
O microcrustáceo Artemia(Anostraca) é utilizado na alimentação de larvas e pós-larvas de
muitas espécies empregadas na aqüicultura. A espécie Artemia franciscana é encontrada
nas salinas do Rio Grande do Norte como resultado de inoculações feitas em 1977 em
Macau, com cistos provenientes da baía de São Francisco (Califórnia, EUA) apresentando
importância estratégica para o desenvolvimento da aqüicultura brasileira. Apesar de uma
ampla dispersão pela região salineira e de um crescente esforço extrativista, a produção de
cistos de Artemia no RN declinou de 10 toneladas anuais no fim da década de 70 para 2
toneladas a partir dos anos 90. O objetivo geral do projeto é monitorar a performance
reprodutiva de Artemia franciscana em um sistema de cultivo multifásico na fazenda
experimental de Artemia da Associação Brasileira de Criadores de Camarão. As amostras
populacionais de Artemia foram coletadas semanalmente nos três viveiros de produção
durante cinco ciclos(C1-C5). A caracterização reprodutiva das populações de Artemia
nesse sistema de cultivo apresentou uma maior incidência de fêmeas ovígeras(93,39%) do
que fêmeas não ovígeras(6,60%), como também indicou valores médios superiores na
fecundidade das fêmeas ovovivíparas(68,92 náuplios) em relação às fêmeas ovíparas (66
cistos). A produtividade de cistos e biomassa de Artemia variou entre 5,5 kg/ha/ciclo de
cistos secos e 71 kg/ha/ciclo de biomassa(C1) e 20,4 kg/ha/ciclo de cistos secos e 649
kg/ha/ciclo de biomassa(C5).
Palavras chave: monitoramento reprodutivo, biomonitoramento,
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0032
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE NÁUPLIOS DE ARTEMIA FRANCISCANA (Crustacea,
Anostraca) NO BIOMONITORAMENTO AQUÁTICO DO LITORAL URBANO DA
CIDADE DE NATAL (RN).
ALUNO: CIMARIA PORFIRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (03396386485)
ORIENTADOR: MARCOS ROGERIO CAMARA (10654640459)
CO-AUTOR: LIGIA GARCIA REIS (03524657435)

Resumo:
Testes ecotoxicológicos que determinem com rapidez o impacto potencial de substâncias
poluentes são extremamente necessários na proteção dos ecossistemas aquáticos. O
presente trabalho utilizou náuplios de Artemia franciscana (Crustacea, Anostraca) em
bioensaios de monitoramento da qualidade aquática no litoral urbano da cidade de Natal,
Rio Grande do Norte. Foram utilizadas amostras de água provenientes de quatro coletas
realizadas nas estações Rampa (RA), Praia do Forte (FO), Praia dos Artistas (AR), Areia
Preta (AP), Barreira Roxa (BR), Via Costeira (VC) e Ponta Negra (PN). Uma solução-teste
foi preparada à parte como controle negativo, diluindo-se 9 mg de Dodecil Sulfato de Sódio
em 1L de água do mar, a partir da terceira coleta. Em resumo, 10 náuplios (Instar III) de
Artemia franciscana foram adicionados em cada frasco contendo 10mL da solução-teste e
em cada recipiente com 10mL da correspondente amostra de água. Após 24 horas, a
sobrevivência das larvas de Artemia franciscana em cada frasco-teste foi determinada. A
estação PN obteve média geral igual a 9,00, já na estação FO o valor encontrado foi 9,85.
As demais apresentaram os seguintes valores: AR 9,33, AP 9,45, BR 9,51, RA 9,59 e VC
9,63. A solução-teste apresentou média geral igual a 1,63. De acordo com as análises
estatísticas aplicadas, pode-se dizer que as amostras de água nas estações experimentais
estudadas de setembro a dezembro de 2002 apresentam boa qualidade.
Palavras chave: BIOMONITORAMENTO, ,
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão
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CÓDIGO: SB0041
TÍTULO: AVALIAÇÃO CLÍNICA DO TRATAMENTO DE ÚLCERA ARTERIAL
COM ÁCIDO GRAXO ESSENCIAL (A.G.E)
ALUNO: ROSIANE GOMES DE MEDEIROS (01023002400)
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415)
CO-AUTOR: GEOVANA ERIVANA DE ASSUNÇÃO COSTA (01079138447)
CO-AUTOR: : MARIA NEYRIAN DE FÁTIMA FERNANDES (03472381493)

Resumo:
Estudo de caso clínico que objetivou avaliar o tratamento de ferida realizado no setor de
curativos do ambulatório do HUOL. A paciente de 15 anos, solteira, residente em Natal e
portadora de Diabetes tipo I e Insuficiência Arterial foi selecionada intencionalmente. A
avaliação clínica passou a ser realizada de segunda a sexta pela manhã no ambulatório e
nos finais de semana e feriados no domicílio, sendo feita evolução diária e registro com 9
fotografias e 8 desenhos. Trata-se de lesão única no membro inferior direito, caracterizada
como úlcera arterial, de bordas regulares, perda tecidual profunda parcial, área de 17,03
cm2, 100% de tecido necrótico, sinais de inflamação perilesional e odor.Após admissão no
estudo, iniciou-se limpeza com Soro Fisiológico 0,9%, mantendo o curativo úmido. Com 5
dias de tratamento, removeu-se por desbridamento mecânico todo tecido necrótico, aplicouse Ácido Graxo Essencial (A.G.E) no leito da ferida, cobrindo-se com gaze úmida e
atadura. Observou-se aumento da área de 17 cm2 para 20 cm2 e diminuição da inflamação.
Após 4 semanas de uso do A.G.E., a lesão diminuiu para 12 cm2, predominando a fase
proliferativa. A partir daí, houve aumento da fase de maturação, epitelização e redução
gradativa da área da lesão de 8 cm2 para 2,5 cm2 em duas semanas. Com 12 semanas de
tratamento a lesão fechou e a paciente recebeu alta do ambulatório. Concluímos ser
satisfatória a utilização do AGE em lesão arterial.
Palavras chave: Tratamento de úlcera arterial, Ácido Graxo Essencial (AGE), Granúgena
Modalidade da bolsa: PIBIC Local

XIV Congresso de Iniciação Científica da UFRN

Natal, 21 a 24 de outubro de 2003

Código: SB0042
TÍTULO: AVALIAÇÃO CLÍNICA DO TRATAMENTO DE DEISCÊNCIA DE
SUTURA CIRÚRGICA COM A. G. E.
ALUNO: GEOVANA ERIVANA DE ASSUNÇÃO COSTA (01079138447)
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415)
CO-AUTOR: ROSIANE GOMES DE MEDEIROS (01023002400)
CO-AUTOR: : MARIA NEYRIAN DE FÁTIMA FERNANDES (03472381493)

Resumo:
Estudo de caso clínico que objetivou avaliar o tratamento de feridas no setor de curativos
do HUOL. O paciente, 42 anos, divorciado, residente em Santo Antônio/RN, portador de
lesão provocada por deiscência de sutura após cirurgia de apendicite estrangulada. A
avaliação clínica através da observação, registro e evolução do tratamento, com 03
fotografias e 02 desenhos da lesão era realizada uma vez por semana no ambulatório e nos
demais dias o curativo era feito em um serviço de saúde do seu município. Trata-se de lesão
única na região peri-umbilical e hipogástrica, com bordas irregulares, perda tecidual
superficial, área de 72 cm2, exsudato purulento, odor fétido e dor intensa (foto 01). Após
admissão no estudo, iniciou-se limpeza com Soro Fisiológico 0,9% e PVPI-aquoso nas
bordas, sendo aplicado A.G.E. no leito da lesão, coberto com gaze úmida e atadura. Com
uma semana de tratamento a lesão apresentava diminuição do exsudato e da área para 19
cm2, 100% de granulação, ausência de odor e ainda dor intensa (foto 02). A partir daí,
observou-se gradativa redução da área da lesão, com reorganização tecidual e após 07
semanas de tratamento a ferida cicatrizou e o paciente recebeu alta do ambulatório, porém
com queixas de dor abdominal (foto 03). Concluímos ser satisfatória a utilização do AGE
em lesão de deiscência de sutura cirúrgica.
Palavras chave: Avaliação clínica, Deiscência de sutura cirúrgica, AGE
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão
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CÓDIGO: SB0043
TÍTULO: AVALIAÇÃO CLÍNICA DO TRATAMENTO DE ÚLCERA VENOSA COM
AGE E GRANÚGENA
ALUNO: : MARIA NEYRIAN DE FÁTIMA FERNANDES (03472381493)
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415)
CO-AUTOR: ROSIANE GOMES DE MEDEIROS (01023002400)
CO-AUTOR: GEOVANA ERIVANA DE ASSUNÇÃO COSTA (01079138447)

Resumo:
Estudo de caso clínico que objetivou avaliar o tratamento de úlcera venosa no setor de
curativos do HUOL. A avaliação foi realizada através da observação, registro e evolução
diários das lesões no ambulatório do HUOL e nos finais de semana em domicílio, com 11
fotografias e 10 desenhos. Trata-se de lesões nos membros inferiores direito e esquerdo,
com área total de 10,07 cm2, caracterizadas como úlceras venosas de bordas irregulares,
perda tecidual superficial, sem sinais de infecção, exsudato seroso, sem odor e moderada
dor. Após admissão, iniciou-se tratamento com AGE no leito das lesões, cobrindo-se com
gaze úmida e atadura. Durante 11 semanas de tratamento, a lesão da perna direita diminuiu
para 1,77 cm2, com tecido de granulação, pouco exsudato, apresentando-se superficial e
dolorida; a lesão da perna esquerda foi completamente cicatrizada. Manteve-se a conduta
por mais 6 semanas, e a lesão do membro direito começou a aumentar sua área para
10,45cm2, surgindo nova lesão. Diante destes resultados, passou-se a utilizar a pomada
Granúgena que diminuiu a área para 0,66 cm2 e a dor em 5 meses de tratamento. No
entanto, após 9 meses de uso da pomada, constatou-se que a lesão não evoluía e passou-se a
utilizar AGE. A ferida do membro direito reduziu gradativamente e no membro esquerdo
surgiu nova lesão, com tecido de granulação e pouco exsudato. Após 2 anos 3 meses de
tratamento, a paciente recebeu alta por cicatrização das lesões.
Palavras chave: Tratamento de úlcera venosa, AGE, Granúgena
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0045
TÍTULO: BIOECOLOGIA DE PEIXES DE UM TRECHO DE RIO DO SEMI-ÁRIDO
DO RIO GRANDE DO NORTE: DISTRIBUIÇÃO, DIVERSIDADE E ABUNDÂNCIA
RELATIVA.
ALUNO: LILIANE DE LIMA GURGEL SOUZA (03095950454)
ORIENTADOR: TERESINHA MARIA DE MACEDO GUIMARAES (07489056420)
CO-AUTOR: HELIO DE CASTRO BEZERRA GURGEL (04393392434)

Resumo:
O levantamento icitiofaunístico especifico é a primeira providência quando se analisa a
estrutura de comunidades pois além de caracterizá-las serve de embasamento para a
comparação entre comunidades. Assim, o presente estudo objetivou avaliar a distribuição,
diversidade numérica e abundância relativa dos peixes de um trecho do rio Ceará-Mirim em
Umari, distrito de Taipu/RN, através de capturas mensais, durante o período de setembro de
2000 a maio de 2002. Foram capturados 2323 exemplares, através de tarrafa, peneiras e
picaré, com esforço de pesca de 5 horas. Após as coletas os exemplares foram etiquetados,
acondicionados em caixas isotérmicas e transferidos ao Laboratório de Ecologia e
Fisiologia de Peixes. Foi calculada a constância de espécies através da expressão Ci = ni /
N *100, levando-se em consideração o número de coletas realizadas no rio. Foram
analisadas 11 espécies, distribuídas nas seguintes Famílias: Characide (64,7%), Cichlidae
(22,8%), Curimatidae (10,0%), Erythrinidae (1,6%), Loricariidae (0,6%) e Gobiidae
(0,2%). Considerando-se o total de espécies capturadas, observa-se que 6 foram constantes
(Astyanax bimaculatus, Astyanax fasciatus, Crenecichla menezesi, Ciclasoma orientale,
Steindachnerina notonota e Hoplias malabaricus) e as 5 demais acidentais (Compsura
heterura, Hypostomus pusarum, Awaous tajasica, Serrapinus aster, e Holoshestes
heterodon.
Palavras chave: Peixes, Diversidade,
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0051
TÍTULO: EXPRESSÃO IMUNO-HISTOQUÍMICA DA VIMENTINA, HHF35, CD68 E
FATOR XIIIA EM FIBROMA DE CÉLULAS GIGANTES, FIBROMA E HIPERPLASIA
FIBROSA DA MUCOSA ORAL
ALUNO: DANIELLE ALBUQUERQUE PIRES ROCHA (00955917450)
ORIENTADOR: LELIA BATISTA DE SOUZA (08588724472)
CO-AUTOR: MÁRCIA CRISTINA DA COSTA MIGUEL (82134731400)

Resumo:
O Fibroma de Células Gigantes, o Fibroma e a Hiperplasia Fibrosa constituem algumas das
mais freqüentes lesões fibrosas dos tecidos moles orais. Com o objetivo de investigar a
origem destas células e se estas têm a mesma origem nas três entidades citadas, realizou-se
um estudo imuno-histoquímico utilizando os marcadores anti-vimentina, anti-HHF35, antiCD68 e anti-fator XIIIa, marcadores para células mesenquimais, musculares, monocíticamacrofágica e dendocítrica, respectivamente. Foram utilizados 10 casos de cada lesão, com
cortes de 3 micras de espessura, que foram submetidos à técnica imuno-histoquímica pelo
método da streptoavidina-biotina. Os resultados obtidos para o fibroma de células gigantes,
foram que 8 casos marcaram para vimentina, 2 casos para o HHF35 e não houve marcação
para o CD68 e fator XIIIa. No fibroma, 6 casos marcaram para vimentina, 1 para o HHF35
e 2 para o CD68 e fator XIIIa. Na hiperplasia fibrosa, 5 casos marcaram para a vimentina, 1
caso para o CD68 e não houve marcação para HHF35 e fator XIIIa. A significativa
marcação pela vimentina sugere fortemente que as células gigantes estreladas mono, bi ou
multi-nucleadas observadas nas lesões estudadas derivam da linhagem fibroblástica.
Palavras chave: Lesões fibrosas, Imuno-histoquímica,
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0054
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR DE VITAMINA A E
MACRONUTRIENTES EM PARTURIENTES MORADORAS DA CIDADE DO
NATAL/RN
ALUNO: PAULA RAISSA MEDEIROS DA SILVA (01071892401)
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (18095640425)
CO-AUTOR: THAYSE HANNE CÂMARA RIBEIRO (02225588490)
CO-AUTOR: DILMA FERREIRA LIMA (00443085404)
CO-AUTOR: ANDRE NEWTON DO MONTE NEGREIROS (05401879334)

Resumo:
A deficiência de vitamina A pode comprometer a gestação, pois ela é importante para a
reprodução normal, crescimento e desenvolvimento fetal, constituição da reserva hepática
fetal e crescimento tecidual materno. Considerando a importância do leite materno para o
lactente e sabendo-se que a vitamina A da dieta materna pode influir nos valores de
vitamina A do leite, objetivou-se avaliar o consumo desta vitamina em puérperas adultas
moradoras de Natal/RN. A amostra constituiu-se de 77 mulheres, obtendo-se dados sócioeconômicos, História Alimentar, analisada pelo software Virtual Nutri–USP/versão 1.0, e
Freqüência Alimentar referente ao terceiro trimestre gestacional. Dentre as mulheres
entrevistadas, 48,0% apresentaram nível de escolaridade inferior ao 1º grau; 54,5%
apresentaram renda per capita superior a 0,50. Quanto aos indicadores de saúde, 58,4%
relatou a presença de anemia, 64,9% referiu peso normal durante a gestação, 23,4%
sobrepeso e apenas 2,6% apresentou inadequação de peso. O consumo médio de vitamina
A correspondeu a 2.026 mais ou menos 1.959ug/dia. A inadequação do consumo desta
vitamina foi observada em 34% da amostra total, sendo a principal fonte alimentar de
origem animal para 71,4% das mulheres. Podemos concluir que as nutrizes atendidas na
Maternidade Escola Januário Cicco, apresentaram em sua maioria, um bom aporte da
vitamina A através da dieta materna.
Palavras chave: Vitamina A, Consumo alimentar, Leite materno
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0055
TÍTULO: ESTUDO MICROBIOLÓGICO DE LEVEDURAS ISOLADAS DA VAGINA
E DO ÂNUS DE PACIENTES COM VULVOVAGINITE
ALUNO: ANA CRISTINA SANTOS FERNANDES (00936352493)
ORIENTADOR: EVELINE PIPOLO MILAN (70337950415)
CO-AUTOR: RECY MICHELLE CRUZ FREIRE (01211027422)
CO-AUTOR: CHRISTIANE MEDEIROS BEZERRA (04631431407)

Resumo:
Introdução: A candidíase vulvo-vaginal (CVV) atinge 75% das mulheres e Candida
albicans é isolada em 85 a 90% dos casos. Objetivos: analisar o perfil das espécies isoladas
da vagina e do ânus de mulheres com CVV. Material e métodos: Durante o período de 12
meses, de junho de 2002 a maio de 2003, foram recrutadas pacientes com sintomas de
vulvovaginite, em Serviços público e privado. Amostras da vagina e do ânus foram
coletadas com auxílio de “swab” e semeadas em CHROMagar Candidaâ. A identificação
dos isolados foi realizada através do teste do tubo germinativo, microcultivo, teste de
tolerância ao NaCl hipertônico e método clássico (Kreger-van Rij, 1984). Resultados:
Foram avaliadas 77 mulheres com idade entre 16 e 68 anos, tendo-se observado
crescimento de 53 leveduras da vagina de 66% das pacientes (51/77): 39 (73,6%) C.
albicans, 5 (9,4%) prováveis C. dubliniensis e 9 (17%) leveduras de outra espécie. Do ânus
foram isoladas 44 leveduras de 47% das pacientes (36/77): 27 (61,4%) C. albicans, 1
(2,3%) provável C. dubliniensis e 16 (36,3%) leveduras de outra espécie. Entre as pacientes
com cultura positiva em vagina, 20 (39%) apresentaram a mesma espécie no ânus.
Conclusões: 1) Foi observada elevada prevalência de espécies “não-albicans” na vagina e
no ânus; 2) Os autores chamam a atenção para a possível contaminação vaginal a partir do
ânus.
Palavras chave: Cândida albicans, vagina,
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0061
TÍTULO: VARIAÇÕES NOS NÍVEIS DE RETINOL EM CÃES PORTADORES DE
CALAZAR.
ALUNO: ISLANDIA BEZERRA DA COSTA TEIXEIRA (96724323487)
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (18095640425)
CO-AUTOR: ANDRE NEWTON DO MONTE NEGREIROS (05401879334)
CO-AUTOR: DILMA FERREIRA LIMA (00443085404)
CO-AUTOR: ALEXANDRE FLAVIO SILVA DE QUEIROZ (67218709400)

Resumo:
Considerada a segunda causa de morte entre as doenças parasitárias a leishmaniose está
presente em todos os continentes, exceto na Antártida e na Oceania, e em todos os estados
brasileiros. A doença acomete principalmente as populações rurais, mas está em fase de
franca urbanização. A vitamina A é um micronutriente essencial para a imunidade,
diferenciação celular e manutenção do epitélio, além de estimular uma maior resposta
imunológica. Este trabalho tem como objetivo verificar as variações nos níveis de retinol no
soro de cães portadores de leishmania e sua relação com os níveis de infestação. Foram
selecionados dois grupos de cães, um com diagnóstico negativo e o outro positivo para o
calazar. Foram analisadas 62 amostras de soro de cães, sendo 31 amostras com diagnóstico
negativo e 31 amostras positivas para leishmania. A concentração média de retinol nos
soros com diagnóstico negativo para leishmania foi de 29,1 g/dL. A g/dL e, para o grupo
positivo a média foi de 17,2 + 15,1 + 20,3 diferença entre os níveis de retinol nos 2
grupos estudados foi significativa (p = 0,01). Os valores para o retinol sérico foram maiores
no grupo negativo, o que sugere que os níveis de vitamina A podem influenciar no processo
infeccioso oferecendo maior proteção contra essa doença. Assim, seria importante que
novos estudos sejam realizados para constatar a potencialidade deste micronutriente no
combate desta endemia.
Palavras chave: Vitamina A, Calazar, Canino
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0072
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS DE RETINOL NO LEITE MATERNO NO
INÍCIO E FINAL DA MAMADA
ALUNO: KARLA DANIELLY DA SILVA RIBEIRO (00981527426)
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (18095640425)
CO-AUTOR: ILLANA LOUISE PEREIRA DE MELO (01179385489)
CO-AUTOR: DILMA FERREIRA LIMA (00443085404)
CO-AUTOR: ANDRE NEWTON DO MONTE NEGREIROS (05401879334)

Resumo:
A vitamina A é um micronutriente fundamental para o crescimento, diferenciação e
integridade do tecido epitelial, essencial nos períodos de gravidez e na primeira infância.
Acredita-se que a quantidade desta vitamina no leite humano pode ser influenciada pelo
momento da mamada. Este trabalho pretende determinar os níveis de retinol em períodos
distintos da amamentação, destacando o início e o fim da mamada. Foram entrevistadas 22
nutrizes na Maternidade Escola Januário Cicco. A coleta de leite foi realizada no período da
tarde, por expressão manual de uma mama reservada duas horas antes, sendo retirado 2 mL
de leite antes e após a mamada, considerando o período entre 24 horas e 10 dias pós parto.
A extração foi realizada segundo Giuliano (1994) e a determinação do retinol foi baseada
na Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). Para as análises estatísticas foi
utilizado o Test-t de Student. O valor médio de retinol no leite total foi 102,5 mg/100mL.
Quando analisadas as diferenças entre o início e o fim da mamada, a média de retinol foi
76,0 e 129,1 g/100mL(p < 0,05), respectivamente. Esses resultados indicam que o leite do
final da mamada possui maiores concentrações de retinol. Assim, é importante que não se
interrompa a mamada ou que a ordenha manual não se limite apenas ao leite inicial, a fim
de se obter leite com as melhores características nutricionais.
Palavras chave: Leite materno, Vitamina A,
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0079
TÍTULO: ESTUDO DAS VARIAÇÕES DOS NÍVEIS DE RETINOL NO LEITE DE
PARTURIENTES PRE-TERMO E A TERMO.
ALUNO: ILLANA LOUISE PEREIRA DE MELO (01179385489)
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (18095640425)
CO-AUTOR: ANDRE NEWTON DO MONTE NEGREIROS (05401879334)
CO-AUTOR: DILMA FERREIRA LIMA (00443085404)
CO-AUTOR: KARLA DANIELLY DA SILVA RIBEIRO (00981527426)

Resumo:
O leite humano é o alimento completo para o lactente a termo. Entretanto, o leite de
parturientes prematuras apresenta algumas inadequações nutricionais do ponto de vista
quantitativo. O trabalho tem o objetivo de analisar as variações dos níveis de retinol no
colostro de mães pré-termo e a termo. Participaram deste estudo 34 parturientes atendidas
na Maternidade Escola Januário Cicco, Natal-RN, sendo 17 pré-termo e 17 a termo. Foi
realizado um questionário para a coleta de dados socioeconômicos e antropométricos. As
amostras de leite foram coletadas no período da tarde, até 60 horas após o parto, por
expressão manual de uma mama reservada duas horas antes, sendo retirado 2 mL de leite.
A extração foi realizada segundo Giuliano et al. (1994) e a determinação do retinol foi
baseada na Cromatografia Líquida de Alta Eficiência. Para as análises estatísticas foi
utilizado o Test-t Student, adotando-se como nível de significância p<0,05. O valor médio
de retinol para o grupo pré-termo foi 48,9ug/100mL, enquanto que para o grupo a termo foi
79,0ug/100mL, sendo encontrada diferença estatisticamente significativa (p= 0,022). Os
resultados encontrados indicam que o retinol presente no leite de parturientes prematuras
tem uma concentração menor do que o leite o leite de parturientes a termo. Como as
crianças prematuras apresentam baixas reservas de vitamina A, é de fundamental
importância um suporte adequado desta vitamina no leite materno, reforçando a idéia de
que uma suplementação poderia reduzir os riscos de uma possível deficiência.
Palavras chave: Vitamina A, Leite materno, Prematuridade
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0099
TÍTULO: POLUIÇÃO FECAL EM GALERIAS PLUVIAIS E PRAIAS RECEPTORAS
DE NARAL/RN - ISOLAMENTO DE Escherichia coli ENTEROTPATOGÊNICA E
ENTEROINVASORA
ALUNO: ELANY CRISTINA SILVA CRUZ (01070040460)
ORIENTADOR: LIANA GALVAO BACURAU PINHEIRO (25448765491)
CO-AUTOR: ANGELA MARIA SOARES CARDONHA (06050026300)
CO-AUTOR: ANDRESSA CRISTINA FAGUNDES DE OLIVEIRA (01147712433)

Resumo:
Com o objetivo de avaliar o grau de contaminação das praias e galerias de Natal, foram
analisadas 842 colônias típicas de Escherichia coli provenientes da pesquisa coliformes
fecais em águas de galerias pluviais e do mar receptor, procedentes de três praias de NatalRN – Praia do Meio, Areia Preta e Ponta Negra – nos períodos chuvoso, de abril a junho de
2003, e de estiagem, de julho a setembro de 2002. O critério estabelecido para a seleção das
amostras foi a identificação bioquímica através dos testes de Indol, Vermelho de Metila,
Voges Proskuer e Citrato. (APHA, 1992). No período de estiagem, as galerias se
apresentaram mais contaminadas por E.coli do que as águas do mar. Na praia de Areia
Preta foi onde mais se identificou a presença de colônias de E.coli, com 75% de
positividade para as águas da galeria e 58,3% para o mar receptor. Já no período chuvoso as
águas do mar foram as que apresentaram maior grau de contaminação, comparando-se com
as galerias. Neste período a praia do Meio foi a mais contaminada pela bactéria, chegando a
91.6% de positividade nas amostras das águas do mar. Assim, torna-se necessário o
controle das descargas hídricas de centros urbanos, em “corpos receptores”, tendo em vista
que as ligações indevidas de esgotos não tratados, às galerias pluviais que escoam em curso
de águas são cada vez maiores.
Palavras chave: contaminação, praias, Natal
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0100
TÍTULO: ESTUDO HISTOLÓGICO E IMUNO-HISTOQUÍMICO DE LESÕES
PROLIFERATIVAS NÃO NEOPLÁSICAS DE MUCOSA ORAL-ANÁLISE DA
TENASCINA E FIBRONECTINA
ALUNO: DANIELA DE MEDEIROS DANTAS GOMES (00939652498)
ORIENTADOR: LELIA MARIA GUEDES QUEIROZ (59539224420)
CO-AUTOR: FRANCISCO CANINDÉ DE MACÊDO (14229935404)
CO-AUTOR: HÉVIO FREITAS DE LUCENA (33652520459)
CO-AUTOR: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS (28444361453)

Resumo:
As lesões proliferativas não neoplásicas são caracterizadas por uma exuberante resposta
tecidual, decorrente de estímulos crônicos de longa duração. Dentro deste grupo temos o
granuloma piogênico, a lesão periférica de células gigantes , o fibroma ossificante
periférico e hiperplasia fibrosa. O objetivo deste Projeto de Pesquisa foi observar através da
técnica da imuno-histoquímica a expressão da tenascina e da fibronectina, com a finalidade
de contribuir para o melhor entendimento das lesões supracitadas. Para o referido estudo
utilizamos espécimes de granuloma piogênico, lesão periférica de células gigantes, fibroma
ossificante periférico e hiperplasia fibrosa, e para efeito comparativo utilizamos espécimes
de mucosa oral normal presentes em cortes histológicos. De acordo com as observações
realizadas detectamos que a glicoproteína fibronectina foi evidenciada na matriz
extracelular de todas as lesões avaliadas, com intensidade de expressão predominantemente
moderada, distribuição focal e padrão predominantemente reticular, havendo porém
particularidades para cada lesão. Já a glicoproteína tenascina, também foi evidenciada na
matriz extracelular de todas as lesões, exibindo variações dentro do grupo de lesões e
dentro das lesões analisadas individualmente. Concluímos então que o estudo destas
proteínas é muito importante para entendermos o comportamento biológico de certas lesões
patológicas pois as mesmas estão envolvidas na regulação do comportamento celular.
Palavras chave: LESÕES PROLIFERATIVAS NÃO NEOPLÁSICAS, TENASCINA,
FIBRONECTINA
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0101
TÍTULO: DESVELANDO SENTIDOS SOCIAIS DA ATENÇÃO À BOCA
ALUNO: DYEGO LEANDRO BEZERRA DE SOUZA (00902557475)
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO C FEITOSA ALVES (15590097487)
CO-AUTOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAÚJO FERREIRA (83806059420)

Resumo:
A atenção à boca a partir de uma abordagem qualitativa, desvelando sentidos sociais pode
mostrar outras relações no processo de construção de vida e a importância que a boca tem
no movimento cotidiano. Partindo desses pressupostos o presente estudo tem o objetivo de
apreender as Representações Sociais da atenção à boca buscando a compreensão e
explicação, no sentido de tornar familiar, saberes desconhecidos acerca da atenção à boca.
Fizeram parte do estudo 30 indivíduos de um bairro da cidade de Natal-RN. Os dados
foram coletados através de uma entrevista contendo perguntas abertas e fechadas,
considerando o reconhecimento de variáveis sociológicas. Os dados foram analisados pela
Técnica de Análise de Conteúdo e pelo programa Alceste 4.5. Pode-se observar que a
atenção à boca se dar em virtude da experiência de dor que apresentou 29,59% das
categorias e 21,31% das unidades de contextos elementares (u.c.e.) e da perda dentária que
apresentou 70,41% das categorias e 78,69% das u.c.e., revelando o que de fato vigora no
serviço odontológico é um modelo assistencialista convencional, caracterizado por uma
prática curativista. Nesse meio, as representações sociais da atenção à boca foram
vinculadas à experiência de dor e a perda dentária, sinalizando a distância das inovações da
odontologia para as classes sociais menos favorecidas, sendo necessária uma reestruturação
dos serviços para tornar à prática com um caráter social.
Palavras chave: Representações Sociais, Atenção à Boca, Saúde Bucal
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0102
TÍTULO: ESTABELECIMENTO DE UM PROTOCOLO ALTERNATIVO PARA A
EXTRAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLÉICOS A PARTIR DE TECIDOS E/OU HEMOLINFA
DE CAMARÕES.
ALUNO: ARIANE FERREIRA LACERDA (03553123443)
ORIENTADOR: JOSE VERISSIMO FERNANDES (09457135415)
CO-AUTOR: JOSÉLIO MARIA GALVÃO DE ARAÚJO (01016476469)

Resumo:
A criação de camarões em cativeiro é uma atividade econômica importante para o Rio
Grande do Norte, onde é favorecida pelas características climáticas e pela presença de
estuários de grande porte. Essas condições fazem do camarão marinho um dos principais
produtos da pauta de exportação do Estado. Uma das maiores preocupações da
carcinocultura é o controle e prevenção de doenças que podem resultar prejuízos para o
setor, com riscos de inviabilizar essa atividade, como ocorreu no Equador. Entre as doenças
existentes no país, destacam-se as causadas pelos Vírus da Síndrome de Taura (TSV) e da
infecção viral na hipoderme e necrose do tecido hematopoiético (IHHNV). Essas doenças
podem provocar perdas significativas, principalmente na fase de pós-larvas, além de reduzir
a produtividade. O presente trabalho tem por objetivo desenvolver métodos de diagnóstico
das doenças infecciosas de camarões, especialmente as virais, visando o estabelecimento de
protocolos alternativos que permitam fazer a detecção e quantificação dos agentes por
métodos moleculares. Nesse estudo será realizada a extração de ácidos nucléicos de
espécimes de camarões, para amplificação pela reação em cadeia da polimerase (PCR),
visando a padronização de técnicas que sejam sensíveis, específicas e com menor custo,
dispensando a utilização de kits comerciais importados.
Apoio: Banco do Nordeste do Brasil
Palavras chave: Vírus de camarão, Doenças de camarões, Extração de DNA
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0103
TÍTULO: AVALIAÇÃO QUÍMICA E NUTRICIONAL DO MOLUSCO Anadara
notabilis ORIUNDO DA REGIÃO DE GALINHOS-RN.
ALUNO: VIDEANNY VIDENOV ALVES DOS SANTOS (00982749457)
ORIENTADOR: ANDRE NEWTON DO MONTE NEGREIROS (05401879334)
CO-AUTOR: HERYKA MYRNA MAIA RAMALHO (03277964485)

Resumo:
A Anadara notabilis é um molusco bivalve que se desenvolve naturalmente no litoral do
RN. O objetivo deste trabalho foi avaliar a composição química da A. notabilis, determinar
o seu valor nutricional, analisar o teor de vitaminas A e E, colesterol e triacilglicerídeos no
soro dos ratos testados no ensaio biológico. Os moluscos foram coletados e congelados,
sendo parte liofilizada e a outra cozida em água. Ambas foram secados e estocadas para uso
posterior. Foi realizado um ensaio biológico com ratos machos da linhagem Wistar,
desmamados aos 23 dias de nascidos e divididos em 4 grupos com 6 animais cada um. Os
grupos foram alimentados com: dieta controle, aproteíca, Anadara crua (Teste I), e Anadara
cozida (Teste II). Após o período experimental os animais foram sacrificados, seus órgãos
internos coletados, pesados e liofilizados, e o valor do NPR calculado. A Anadara notabilis
é rica em proteínas, minerais e lipídeos.O peso final dos grupos das dietas Teste I e II
correspondeu aproximadamente a 80% do peso do grupo controle e apresentaram um NPR
de 82% em relação ao mesmo. O soro dos ratos dos grupos Teste I e II apresentaram
prevalência de colesterol-HDL e níveis normais de triacilglicerídeos. Os ratos alimentados
com Anadara cozida tiveram níveis mais elevados de vitaminas A e E no soro do que os
alimentados com a Anadara crua. A A. notabilis pode ser considerada como uma boa fonte
de alimento, promovendo o crescimento normal dos animais testados.
Palavras chave: Anadara notabilis, Avaliação nutricional, Molusco
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0104
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE DERMATOMICOSES NO AMBULATÓRIO DE
DERMATOLOGIA DO HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO: ESTUDO PRELIMINAR
ALUNO: NADJA MARYELLY DE OLIVEIRA GOMES (01259549488)
ORIENTADOR: EVELINE PIPOLO MILAN (70337950415)
CO-AUTOR: ANA CRISTINA SANTOS FERNANDES (00936352493)
CO-AUTOR: FRANCISCO CANINDE DE SOUSA JUNIOR (049.255.444)

Resumo:
Introdução: As dermatomicoses são infecções que atingem pele, pêlos e unhas, e são
causadas pelos dermatófitos e fungos dos gêneros Candida spp., Malassezia spp. e
Trichosporon spp. São responsáveis por 5 a 25% do total de atendimentos dermatológicos e
constituem importante problema de saúde pública. Objetivos: avaliar a prevalência de
dermatomicoses entre os pacientes atendidos no ambulatório de dermatologia do Hospital
Giselda Trigueiro, bem como a distribuição das espécies. Métodos: Durante o período de
01 de março de 2002 a 31 de maio de 2003, foram avaliados os pacientes com suspeita
clínica de micose cutânea. A amostras foram coletadas através da raspagem de escamas
epidérmicas, ungueais e de couro cabeludo, e submetidas ao exame microscópico direto e
cultura. A identificação dos fungos foi feita de acordo com as respectivas chaves.
Resultados: Foram examinadas 187 amostras de 151 pacientes, sendo diagnosticados 75
casos de micoses cutâneas (40%): 28 casos de tinea corporis (37,4%), 34 de tinea unguium
(45,3%), 7 de tinea capitis (9,3%), 5 de pitiríase versicolor (6,8%) e 1 de piedra branca
(1,3)%. Os agentes fúngicos observados foram: leveduras, 44 (58,7%) e dermatófitos, 31
(41,3%), tendo sido isolados com maior freqüência T. rubrum, 24 (32%), Candida não
albicans, 21 (28%) e C. albicans, 13 (17,3%). Nossos dados atestam a importância da
validação laboratorial das dermatomicoses, no sentido de orientar a terapêutica adequada.
Palavras chave: Dermatomicoses, Dermatófitos,
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0106
TÍTULO: ESTUDO DA AÇÃO DE FUCANA EXTRAÍDA DE ALGAS
PHAEOPHYTAS (ALGAS PARDAS) OBTIDAS NO LITORAL NORDESTINO EM
MACRÓFAGOS DE CAMUNDONGOS BALB/C.
ALUNO: PRISCILA ALBUQUERQUE DE MOURA (04961299456)
ORIENTADOR: JANEUSA TRINDADE DE SOUTO (61689858400)
CO-AUTOR: EDDA LISBOA LEITE (06341462468)
CO-AUTOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA (76111830449)

Resumo:
As fucanas são polissacarídeos sulfatados, encontrados em algas pardas (Phaeophyceae),
tendo funções biológicas, tais como atividades anti-tumoral, anti-viral, anti-proliferativa e
anti-inflamatória. Uma vez que existem propostas de desenvolvimento de novas drogas
antiinflamatórias a partir de fucanas e como ainda se tem dados controversos sobre seu
papel no controle da inflamação, nos propomos a caracterizar a ação das fucanas isoladas
da alga Spatoglossum schröederi obtidas no litoral nordestino sobre a ativação de
macrófagos, uma das principais células envolvidas nos processos inflamatórios. Nesse
intuito, macrófagos murinos foram cultivados por 6 horas com 100, 10 e 1 ug/mL de
fucana, o RNA extraído e a expressão de TNF-a, IL-1 e das quimiocinas MIP-2, KC e MIP1a quimioatraentes de neutrófilos e MIP-1b, RANTES e MCP-1 quimioatrentes de
monócitos e células T, foi determinada por RT-PCR. Macrófagos foram cultivados, por 48
horas, com os estímulos descritos para determinação dos níveis do gás microbicida óxido
nítrico (NO), pela reação de Griess. Foi observado que, a fucana estimulou forte expressão
das citocinas acima descritas de maneira dose dependente, no entanto, não foram detectados
níveis significativos de NO no sobrenadante dos macrófagos. Esses dados sugerem que
fucana extraída de Spatoglossum schröederi estimula atividade pró-inflamatória de
macrófagos de camundongos Balb/c, no entanto, nas doses usadas, não estimulou sua
atividade microbicida.
Palavras chave: Fucana, Inflamação, Macrófagos
Modalidade da bolsa: PIBIC balcão
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CÓDIGO: SB0107
TÍTULO: DIFERENÇAS NA DISTRIBUIÇÃO DOS ALELOS DO GENE DA P53 NA
POPULAÇÃO DE NATAL-RN EM COMPARAÇÃO COM OUTRAS POPULAÇÕES
ALUNO: ANDRÉ LUIZ SILVA DAVIM (01010243470)
ORIENTADOR: ROSELY DE VASCONCELLOS MEISSNER (41434560015)

Resumo:
O gene supressor tumoral p53 apresenta um polimorfismo no códon 72, o qual pode
codificar para arginina ou para prolina . Estudos populacionais demonstram que as
freqüências dos dois alelos são significantemente diferentes entre populações de diferentes
regiões e grupos étnicos. O objetivo desse estudo foi determinar a freqüência deste
polimorfismo na população de Natal-RN por PCR alelo-específico e comparar os dados
obtidos com os de outras populações.Foram analisadas 103 amostras de sangue periférico
de doadores voluntários das quais 83 (80,58%) eram heterozigotas, 16 (15,54%)
homozigotas para o alelo arginina e 4 (3.89%) homozigotas para o alelo prolina, sendo a
frequência do alelo prolina de 44%. Não foram observadas diferenças estatisticamente
significantes nas freqüências alélicas entre as etnias (61 euro-brasileiros e 42 afrobrasileiros, X2= 0.001; p= 0.976). A população não está em equilíbrio de Hardy-Weinberg
(teste exato de Fisher, p=0,0001), observando-se um aumento de heterozigotos em
detrimento de homozigotos com relação ao esperado. Ambos os grupos étnicos da
população de Natal diferem de outras populações de origem caucasiana analisadas
(poloneses, franceses, euro-brasileiros de Porto Alegre, RS e euro-americanos) e de
populações de origem africana (afro-brasileiros de Porto Alegre e negros sul-africanos).
Não foram observadas diferenças estatisticamente significantes entre as duas etnias de
Natal e populações da Koréia, da Índia e afro-americanos.
Palavras chave: gene da P53, polimorfismo codon 72, população
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0115
TÍTULO: O HOMEM/PAI NO PROCESSO DO ALEITAMENTO MATERNO.
ALUNO: VERÔNICA GUEDES SOARES (02781419435)
ORIENTADOR: ROSINEIDE SANTANA DE BRITO (12389595472)

Resumo:
O estudo trata de uma investigação junto ao homem no processo do aleitamento materno
que teve como objetivos identificar pontos históricos referentes ao homem no processo do
aleitamento natural; verificar a concepção do pai sobre o aleitamento materno; identificar as
atitudes do pai frente ao aleitamento natural e a maneira pela qual ele contribui para o
sucesso do ato de aleitar. Os dados foram coletados através de entrevista semi-estruturada
junto aos homens cujos filhos estavam na faixa etária de 0 – 2 anos de idade e
freqüentavam os serviços de Imunização e de Acompanhamento do Crescimento e
Desenvolvimento da Criança (CD) de cinco unidades de saúde do município de Natal-RN.
Os resultados demostram que o ato de aleitar guarda relação com a evolução histórica e
política de cada época; alguns pais não têm conhecimento acerca do aleitamento natural,
mas consideram o leite humano como algo importante para o crescimento da criança;
desenvolvem atitudes e ações em relação ao filho, a companheira e aos afazeres domésticos
concebidas por eles, como forma de contribuir para o sucesso da amamentação natural.
Palavras chave: Aleitamento materno, Homem/Pai, Atitudes
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0118
TÍTULO: PERFIL DOS PACIENTES PEDIÁTRICOS ATENDIDOS NA LIGA NORTE
RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
ALUNO: ADRIANA JUSSARA DE OLIVEIRA BRANDÃO (03261981482)
ORIENTADOR: JAQUELINE FERNANDES PONTES (39661741468)
CO-AUTOR: MONALISA FALCÃO PEREIRA (01200167457)

Resumo:
O câncer infantil corresponde a um grupo de doenças que têm em comum a proliferação
descontrolada de células anormais. Representa a principal causa de morte por doenças em
crianças entre 1 e 14 anos e traz muitos problemas físicos e efeitos colaterais resultantes
dos tratamentos, requerendo, portanto, uma intervenção multidisciplinar. Esta pesquisa tem
como objetivo traçar o perfil dos pacientes pediátricos da Liga Norte Riograndense Contra
o Câncer (LNRCC), atendidos no período de junho/2002 a abril/2003. Foram revisados 106
fichas e 49 prontuários, totalizando 155 registros. As informações foram coletadas numa
ficha, contendo dados de identificação do paciente e referentes à patologia. A maioria dos
pacientes atendidos na LNRCC foi do sexo masculino (54,8%), da faixa etária de 1 a 3 anos
(27,1%). As patologias mais encontradas foram: neoplasias (32,3%) e anemias (11,6%). A
maioria das crianças com doenças oncológicas eram do sexo masculino (58,0%) e estavam
nas faixas etárias de 7 a 9 anos (16,0%) e 10 a 12 anos (16,0%). Dentre as neoplasias,
22,0% eram benignas e 78,0% malignas. Dentre as malignas, 20,5% eram leucemias,
15,4% tumores do SNC e 15,4% neoplasias ósseas.Os tratamentos médicos mais
empregados foram: Quimioterapia isoladamente (33,4%) e associação de Quimioterapia e
Radioterapia (20,5%). O tratamento fisioterapêutico foi realizado por apenas 18,0% dos
pacientes com câncer, destes, 57,1% devido a seqüelas de tumor do SNC e 42,9%, em
virtude de amputação.
Palavras chave: , ,
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0122
TÍTULO: FENOLOGIA DE QUATRO ESPÉCIES ARBÓREO-ARBUSTIVAS DA
CAATINGA DO RN
ALUNO: PATRÍCIA DOS SANTOS MESQUITA (00956870414)
ORIENTADOR: ARISTOTELINO MONTEIRO FERREIRA (60062711768)
CO-AUTOR: ALEXANDRA RAFAELA DA SILVA FREIRE (04566764494)

Resumo:
A vegetação da caatinga apresenta uma diversidade de variações fisiológicas e
comportamentais adquiridas diante da necessidade de adaptação ao clima semi-árido. O
objetivo do estudo foi investigar a fenologia de quatro espécies vegetais da caatinga:
Jurema-Preta (Mimosa hostilis (Benth.) Brenan.), Pinhão-Branco (Jatropha mollisima
(Pohl.) Baill.), Marmeleiro (Croton sonderianus Müll. Arg.) e Mufumbo (Combretum
leprosum Mart.), na Estação Ecológica do Seridó -RN. De outubro/2002 a maio/2003,
foram observados mensalmente os estágios brotação, queda foliar, floração, frutos verdes e
frutos maduros em vinte indivíduos de cada espécie, e analisados com o Percentual de
Intensidade de Fournier (1974), que estima a porcentagem de intensidade da fenofase para
cada espécie. Na Jurema-preta e no Mufumbo, o pico de floração parece ocorrer no final da
estação seca. O Marmeleiro apresentou um período de floração relativamente curto, e no
Pinhão-branco foi observada a presença de flores ao longo de todo o período estudado. O
Mufumbo, o Pinhão-branco e a Jurema-preta apresentaram frutos ao longo de quase todo o
período , enquanto que o Marmeleiro apresentou um curto ciclo reprodutivo.Para as quatro
espécies estudas,o pico do brotamento foi em fevereiro/2003, mês em que os índices
pluviométricos atingiram valores acima de 100mm mensais, notando-se que estímulo
hídrico tem influência direta sobre a quebra de dormência no caso de algumas espécies e no
aumento da produtividade em outras.

Palavras chave: Caatinga, Fenologia,
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0126
TÍTULO: ESTUDO PRELIMINAR DA MORFOLOGIA E ANATOMIA FOLIAR DAS
VARIEDADES DE ESPÉCIE NERIUM OLEANDER L.
ALUNO: KLEISON JOSÉ MEDEIROS LEOPOLDINO (01283516403)
ORIENTADOR: MARIA SOLANGE DUTRA DA CRUZ (09809953453)
CO-AUTOR: ANNE CAROLINE DUARTE DE QUEIROZ (00934649405)
CO-AUTOR: LÚCIO DA SILVA RODRIGUES (00114114579)

Resumo:
Nerium oleander L. (espirradeira) pertence a família Apocynaceae com cerca de 200
gêneros e 2000 espécies. O presente trabalho objetivou evidenciar diferenças
morfológicas e na anatomia foliar entre as três variedades estudadas. O material botânico
foi coletado em jardins da cidade de Natal-RN. Em sequida transportando para o
Laboratório de Anatomia Vegetal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para
devidos estudos. No presente trabalho foram utilizados exemplares herbonizados e frescos
tanto para observação de seus caracteres morfológicos como para estudo anatômico. Para
observações da folha utilizou-se peças do terço médio em cortes paradérmicos e
transversais. Em sequida foram corados com azul de astra e safranina para observações
microscópicas. Constatamos a presença de estômatos em cripta na epiderme abaxial e
ausência na adaxial em cortes paradérmicos. No corte transversal foi verificado uma grande
quantidade de pêlos e cristas de drusa.
Palavras chave: Nerium oleander, cortes histológicos,
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0134
TÍTULO: ESTUDO DO CRESCIMENTO E PRODUÇÃO DO ÁGAR DE Gracilaria
birdiae (GRACILARIACEAE, RHODOPHYTA).
ALUNO: MARCELLA ARAUJO DO AMARAL CARNEIRO (01184748470)
ORIENTADOR: ELIANE MARINHO SORIANO (18238050430)

Resumo:
O cultivo de algas marinhas já é praticado há centenas de anos pelos povos asiáticos, mas
só nos últimos cinqüenta anos, pesquisadores começaram a estabelecer bases para o seu
cultivo, tanto no oriente como nos paises ocidentais. A alga vermelha Gracilaria birdiae foi
cultivada experimentalmente na praia de Pititinga (05o24’S–35o06’W) durante o período
de Mai/02 a Abr/03. A técnica de cultivo utilizada foi a long-line (cordas). O módulo de
cultivo era composto por 4 cordas de nylon (4m) ligados a canos de PVC nas extremidades.
Cada corda possuía em média 20 mudas (50g) perfazendo um total de 1Kg. A cada mês a
biomassa era determinada juntamente com os parâmetros ambientais. A taxa de
crescimento relativo (TCR) era determinada pela formula: TCR=[ln (Pf-Pi)/(Tf-Ti)] x 100.
O material algal era levado ao laboratório e em seguida secado para posterior extração do
ágar. Os valores de temperatura da água flutuaram entre 25ºC a 32ºC, enquanto a salinidade
variou de 34‰ a 37‰. A transparência da água apresentou uma média de 30,5±9,11. Os
nutrientes apresentaram médias de 4,05 ±0,02mg/L (amônia), 0,17±0,02mg/L (nitrato),
0,32±0,02mg/L (fosfato). Os valores médios de biomassa e TCR registrados foram
1897,4g±1079,88 e 1,40% dia-1± 2,04, respectivamente.O rendimento do ágar apresentou
media de 41,58%±2,81 e a dureza do gel de 893g cm-2. Os resultados obtidos sobre o
crescimento e a produção do ágar demonstram que esta espécie é uma ótima candidata para
programas de maricultura.
Palavras chave: Cultivo, Gracilaria, Ágar
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0135
TÍTULO: CULTIVO EXPERIMENTAL DE Gracilaria domingensis (RHODOPHYTA)
EM GAIOLAS.
ALUNO: THIAGO DE MELO CABRAL (03712886497)
ORIENTADOR: ELIANE MARINHO SORIANO (18238050430)

Resumo:
A macroalga Gracilaria domingensis é freqüentemente encontrada no litoral do Rio Grande
do Norte. Esta alga é uma agarófita e atualmente esta sendo comercializada para consumo
humano. O estudo realizado na praia de Pititinga (05º22,8’S-35º19,5’W), propõe métodos
de cultivo, com o objetivo de obter indicadores de sua viabilidade econômica. Neste
experimento duas técnicas foram utilizadas: o cultivo em bolsas (super-rope) e gaiolas.
Mensalmente as algas eram removidas e a biomassa determinada juntamente com os
parâmetros físico-químicos da água. A taxa de crescimento relativo (TCR) era determinada
através da formula: TCR=[ln(Pf/Pi)/(Tf-Ti)]x100. Após a pesagem, o material algal
excedente era utilizado para a extração do ágar. Os valores de temperatura da água
variaram de 26ºC a 30ºC enquanto a salinidade flutuou de 35‰ a 36‰. A biomassa média
foi de 82,56g ± 52,64 (super-rope) e 123,25g ± 111,66 (gaiolas). A media de TCR foi de
0,10%d-1 ± 10,91 e -1,14%d-1 ± 1,88 para as gaiolas e super-rope respectivamente.O
rendimento do ágar variou de 16,68% a 40,70%, com média de 33% ± 9,17. As correlações
positivas encontradas entre biomassa e temperatura, e negativa com a salinidade,
demonstraram que estes parâmetros influenciam o crescimento desta macroalga.
Palavras chave: Cultivo, Gracilaria, Gaiolas
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão
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CÓDIGO: SB0136
TÍTULO: EXTRATO AQUOSO DE CIANOBACTÉRIAS INDUZ ATIVAÇÃO DE
MACRÓFAGOS E LINFÓCITOS DE CAMUNDONGOS BALB/C.
ALUNO: TATIANA DE CARVALHO MAIA (29924500814)
ORIENTADOR: JANEUSA TRINDADE DE SOUTO (61689858400)
CO-AUTOR: RENATA DE FATIMA PANOSSO (12243214806)

Resumo:
Uma das conseqüências da contaminação de reservatórios de água com esgotos é o
aumento da incidência de florações tóxicas de cianobactérias. Toxinas biosintetizadas por
cianobactérias podem levar ao desenvolvimento de tumores, alergias, alterações no sistema
imunológico, e, em alguns casos, à morte de seres humanos. Os relatos sobre os efeitos das
cianotoxinas sobre o sistema imune ainda são poucos, assim foram realizados experimentos
para determinar os efeitos de extrato de cianobactérias (ARG) colhidas da Barragem
Armando Ribeiro Gonçalves, sobre macrófagos e linfócitos. Para isso, macrófagos de
camundongos foram cultivados por 6 h com 50, 25, 12,5 ug/mL do ARG e a expressão de
TNF-a, IL-1 e das quimiocinas MIP-2, KC, MIP-1a, MIP-1b, RANTES e MCP-1
determinada por RT-PCR, ou por 48 horas, para determinação dos níveis de óxido nítrico
(NO), pela reação de Griess. A ativação de linfócitos foi avaliada através da cultura de
células do baço por 72 h com o ARG. Foi observado que os macrófagos expressaram altos
níveis de RNA mensageiro para as citocinas e quimiocinas citadas, mas não foi capaz de
estimular a produção de NO por essas células. Esse extrato também induziu forte resposta
proliferativa de células de baço dos camundongos. Estes resultados demonstram que o
extrato de cianobactérias foi capaz de ativar células do sistema imune (macrófagos e
linfócitos) e os efeitos tóxicos de tais extratos em humanos poderia ser devido a uma
ativação descontrolada desse sistema.
Palavras chave: Cianobactérias, Sistema Imune, Ativação
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0138
TÍTULO: COMPORTAMENTO DE CARREGAR E NÍVEIS PLASMÁTICOS DE
PROLACTINA EM MACHOS REPRODUTORES DE SAGÜI, Callithrix jacchus.
ALUNO: TARCIANA CARVALHO GURGEL DE AZEVEDO (00973618442)
ORIENTADOR: MARIA TERESA DA SILVA MOTA (37847538415)

Resumo:
A família Callitrichidae é caracterizada pelo cuidado cooperativo da prole, que está
associado ao alto custo reprodutivo da fêmea pela produção de gêmeos, ao alto peso da
prole ao nascer e a ocorrência de estro pós-parto. Ademais, o cuidado parental é modulado
hormonalmente. O objetivo deste estudo foi avaliar os níveis plasmáticos de prolactina
(PRL) em machos reprodutores de sagüi antes e após o parto, tendo como base a
experiência prévia no cuidado e o peso corporal da prole. Foram utilizados 7 pares
reprodutores de sagüi do Núcleo de Primatologia/UFRN. A observação comportamental do
carregar e as coletas de sangue foram realizadas 2 vezes/semana, utilizado o método
radioimunoensaio (RIA)4 para dosagem da PRL. Os níveis de PRL mostraram-se mais
elevados após o parto, particularmente durante o carregar, e em cuidadores experientes. Foi
verificada uma correlação negativa entre a experiência prévia e o peso corporal da prole,
sugerindo que esse comportamento é mais estressante entre os cuidadores inexperientes.
Palavras chave: Prolactina, Cuidado parental, sagui
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0140
TÍTULO: ÉTICA E BIOÉTICA: A IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO
ACADÊMICO PARA A VIDA PROFISSIONAL
ALUNO: ADRIANA NAZARO DE OLIVEIRA AVELINO GOMES (47780339220)
ORIENTADOR: IRIS DO CEU CLARA COSTA (14076152468)

Resumo:
Uma vez que os acadêmicos da área da saúde são membros efetivos tanto da relação entre
profissionais-pacientes quanto, em alguns casos, da relação pesquisador-pesquisado, sendo
a parte detentora do conhecimento técnico e científico, é necessário que os mesmos
possuam um mínimo conhecimento sobre a ética e bioética para que possam estar
plenamente conscientes de seus direitos e deveres frente aquele individuo. Portanto, esta
pesquisa de cunho quanti-qualitativa teve o objetivo de avaliar o nível de esclarecimento
dos alunos de odontologia sobre as ciências acima citadas sob o ponto de vista estatístico
descritivo. A coleta dos dados foi feita através de um questionário individual. Após análise
dos dados podemos observar que dos 110 alunos entrevistados, 100% já ouviram falar em
ética tanto por jornais, como por livros, revistas e outros meios. Já no que diz respeito à
conceituação de ética, 21% dos alunos associaram ética a respeito, 18% a responsabilidade
e 22% a conjunto de regras que direcionam a vida. Quando questionados sobre sua
obrigação profissional sobre o paciente, cerca de 48% a relacionaram com competência,
respeito e responsabilidade, e de 16% ao esclarecimento do paciente sobre o tipo do
tratamento que será realizado. No que se refere a esclarecer o paciente sobre o tipo de
tratamento todos o consideraram necessário. Quando perguntados sobre se o paciente
deveria ter o poder de decisão sobre o tipo de tratamento a ser realizado, todos concordam
que sim. Já, ao serem indagados sobre se já haviam ouvido falar sobre bioética, apenas 27%
dos alunos admitiram não terem ouvido falar nesse termo, e ao ser pedido uma definição da
mesma 43,7% a conceituam como a ética na área da saúde e 44,5% não conseguem definila. Quanto a saber se ética e bioética eram ciências iguais 36,36% acham que não, 24,5%
acreditam que sejam iguais e 47,27% não tem um conceito definido para nenhuma delas.
Por fim, perguntados sobre a necessidade de um maior esclarecimento a respeito de ética e
bioética na universidade, 90% dos alunos admitem ser necessário uma maior abordagem
desse assunto no nível de formação para que esse discernimento seja claro e rotineiro na
sua vida profissional.
Palavras chave: Ética, bioética,
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0161
TÍTULO: AUTOCUIDADO EM VÍTIMAS DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES
ALUNO: CYNTHIA DONIDA FERREIRA (00989693406)
ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO (13040600478)

Resumo:
As doenças cardiovasculares adquiriram uma maior importância durante o século XX, com
o aumento da expectativa de vida da população em geral. Apesar do progresso na
tecnologia médica, as doenças cardiovasculares continuam a ser a principal causa de
mortalidade e doença nos países industrializados. Trata-se de um estudo exploratóriodescritivo, objeivando caracterizar a população atendida no ambulatório de um hospital
escola, identificar as necessidades de autocuidado em pacientes com doenças
cardiovasculares e orientar paciente e família para o autocuidado. Na população
pesquisada, constatamos uma predominância de pacientes do sexo feminino (66%), na faixa
etária de 46 a 60 anos (34%), casados (59%), com o 1º grau incompleto (60%) e com uma
renda de 1 a 3 salários mínimos (78%). Quanto à prática do autocuidado, temos que 57%
ingerem gordura, 74% ingerem sal, 78% ingerem açúcar, 71% não praticam atividade
física, 7% ingere bebida alcoólica, 12% fumam, 35% não freqüenta regularmente o
cardiologista, 38% praticam automedicação e 17% não cumprem o tratamento prescrito.
Conclui-se que a ameaça real ou potencial de uma doença cardiovascular tem um impacto
significativo na vida das pessoas e induz ou aumenta suas necessidades de assistência de
enfermagem e prática de autocuidado, o que justifica a importância de orientação
sistematizada ao paciente e família.
Palavras chave: Enfermagem, autocuidado, doença cardiovascular
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0171
TÍTULO: ANÁLISE FILOGENÉTICA DOS GENES DE REPARO DE DNA RECABCD
EM Chromobacterium violaceum
ALUNO: FABÍOLA MARQUES DE CARVALHO (01154248496)
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)

Resumo:
Chromobacterium violaceum é uma bactéria Gram-negativa, de vida livre, abundante na
água e bancos de areia do Rio Negro, saprófita não patogênica, com um genoma de
aproximadamente 4,7 Mb, de grande potencial biotecnológico , cujo produto mais notável é
o pigmento roxo violaceína, que exibe atividade antimicrobiológica e tripanocida. A
filogenômica visa estabelecer relações evolutivas entre os organismos através da
comparação de seqüências conservadas. Foi interesse deste trabalho analisar os genes
recABCD envolvidos no reparo de dupla quebra de DNA e lacunas em simples fita, pelo
fato do reparo por recombinação ser importante para a manutenção da estabilidade e
variabilidade genética, e, portanto, altamente conservados. A identificação de tais genes foi
feita através de ferramentas de bioinformática disponibilizadas pelo Laboratório Nacional
de Computação Científica da Rede do Projeto Genoma Brasileiro e pelos bancos de dados
da internet. As seqüências obtidas foram submetidas a programas de filogenia do pacote
PHYLIP para a construção das árvores. Em C. violaceum, a presença dos genes recABCD
sugere que esta deve ser a principal via de iniciação, tal como em E. coli. Esta bactéria se
manteve praticamente dentro da classificação conhecida, apresentando maior similaridade
com as bactérias pertencentes à classe betaproteobacteria, com exceção para o gene recB,
onde C. violaceum apresentou-se mais aparentada com o representante da classe Chlorobia.
Apoio financeiro: CNPq
Palavras chave: Filogenômica, Chromobacterium violaceum,
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0180
TÍTULO: GOLFINHOS SURFISTAS NA PRAIA DE PIPA
ALUNO: MARIANA ALVES GONDIM (01096237466)
ORIENTADOR: MARIA EMILIA YAMAMOTO (99079682853)
CO-AUTOR: LUÍSA HELENA PINHEIRO SPINELLI (03238651439)
CO-AUTOR: LÍDIO FRANÇA DO NASCIMENTO (79220118491)
CO-AUTOR: MARIA EMILIA YAMAMOTO (99079682853)

Resumo:
INTRODUÇÃO: O boto cinza Sotalia fluviatilis é a espécie mais comum na costa do
Brasil, podendo ser encontrada no Rio Grande do Norte nas praias de Pipa, Barra de
Tabatinga e Baía Formosa. Já foram descritos para o boto cinza comportamentos de
forrageio, deslocamento, socialização e atividade aérea, contudo não há uma descrição
detalhada sobre a atividade de surfe. Alguns autores definem o surfe como uma brincadeira
ou como uma forma de deslocamento. Nós sugerimos que ele pode fazer parte do contexto
de forrageio. OBJETIVO: Caracterizar o comportamento de surfe do boto cinza na praia de
Pipa, RN. METODOLOGIA: O estudo foi realizado na enseada do Madeiro, praia de Pipa,
RN, em um ponto fixo no alto da falésia, com ajuda de binóculos e um gravador portátil
para os registros. As observações foram feitas num período de 6 horas/dia (total: 52 dias)
entre 2000 e 2002. Foram registrados a faixa etária dos animais (adultos e imaturos), a
composição dos grupos e o comportamento de surfe (precedendo deslocamento, brincadeira
ou forrageio). RESULTADOS: Foram registrados 81 episódios de surfe, sendo que em
34,58% das vezes este comportamento pôde ser considerado como brincadeira, em 22,22%,
o surfe precedeu o forrageio e em 43,2% ele pôde ser caracterizado apenas como
deslocamento. Animais agrupados realizaram 69,14% dos episódios, principalmente grupos
de adultos e imaturos (84%) e o surf realizado individualmente foi feito principalmente por
animais adultos (60% das vezes).
Palavras chave: Boto cinza, Comportamento, Surfe
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão
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CÓDIGO: SB0181
TÍTULO: O ACESSO PREFERENCIAL DE FÊMEAS DE SAGÜIS (Callithrix jacchus)
AO ALIMENTO, COMO INDICATIVO DA QUALIDADE DA INTERAÇÃO
SÓCIOSEXUAL DO PAR.
ALUNO: DANIELLE THAISE DO NASCIMENTO (02813927490)
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA CAMPOS CIRNE (12411469420)

Resumo:
O objetivo do presente trabalho foi analisar a relação entre acesso preferencial da fêmea ao
alimento, ciclo reprodutivo e concepção, em fêmeas de sagüis (Callithrix jacchus). Três
casais foram pareados e o comportamento alimentar e sóciosexual acompanhado até o
máximo de 12 semanas, numa média de 3 sessões, de 15 min. por semana. Paralelamente as
observações procedeu-se a coleta de fezes objetivando acompanhar o ciclo estral, via
dosagem da progesterona. A variação dos níveis de progesterona nas 3 fêmeas, foi
compatível com a ocorrência de ovulação; por sua vez, apenas uma fêmea mostrou acesso
preferencial ao alimento, tendo esta concebido mais precocemente. As duas fêmeas que não
obtiveram acesso preferencial, uma não concebeu, e a outra concebeu tardiamente, mais ou
menos 10 semanas após o pareamento . Estes resultados sugerem que a ocorrência de
ovulação não é por se só condição suficiente para garantir a fêmea a manutenção do acesso
preferencial ao alimento, e que somente quando a gravidez se instala este se consolida.
Estes resultados reforçam a concepção existente na literatura de que a dinâmica do acesso
ao alimento pode ser utilizada como indicador da qualidade da interação sóciosexual do par
e do seu potencial reprodutivo.
Palavras chave: Callithrix, Acesso preferencial, Comportamento alimentar
Modalidade da bolsa: PIBIC Local

XIV Congresso de Iniciação Científica da UFRN

Natal, 21 a 24 de outubro de 2003

CÓDIGO: SB0184
TÍTULO: RITMO CIRCADIANO DA CALBINDINA NO NÚCLEO
SUPRAQUIASMÁTICO DO CAMUNDONGO
ALUNO: MARIA JACQUELINE BARROS CUNHA (03519990431)
ORIENTADOR: MIRIAM STELA MARIS DE O COSTA (05014077404)
CO-AUTOR: SAUL OLIVEIRA E COSTA (04372195427)
CO-AUTOR: ANDRÉ LUIS COSTA BARBOSA (04597153489)
CO-AUTOR: JULIANA BEZERRA MESQUITA (04591596400)

Resumo:
O núcleo supraquiasmático (NSQ) é o marca-passo circadiano de mamíferos. Identificou-se
no NSQ de camundongos uma proteína ligante de cálcio, calbindina (CB). Neste trabalho
investigamos se ocorre variação ao longo das 24 horas na expressão de CB em neurônios
do NSQ de camundongos, em condições de sincronização e em condições constantes.
Quarenta camundongos albinos machos, mantidos em gaiolas individuais com registro de
atividade a partir dos 45 dias de idade, foram divididos em 2 grupos de 20. Um grupo
permaneceu no ciclo CE 12:12 h (n=20) e foi subdividido em 4 subgrupos de 5 animais,
que foram sacrificados em 4 diferentes horas de zeitgeber (zeitgeber time, ZT): ZT06,
ZT10, ZT14 e ZT18 (ZT0 = início da fase clara). O outro grupo foi transferido para um
regime de escuro constante (EE, n=20) por 15 dias, e subdividido em 4 grupos de 5 animais
cada, que foram sacrificados em 4 diferentes horas circadianas (circadian time, CT): CT06,
CT10, CT14 e CT18 (CT12 = início da atividade do animal). Foram processados para CB
os cortes ao nível médio do NSQ. Este continha, no grupo sincronizado, maior quantidade
de pericários imunocorados para CB em ZT14 e ZT18, quando comparado com os animais
sacrificados em ZT06 e ZT10. No NSQ dos animais do grupo livre-curso também havia
maior quantidade de pericários marcados para CB em CT14 e CT18, quando comparado
com os animais sacrificados em CT06 e CT10. Os resultados sugerem a participação da CB
nos mecanismos de regulação circadiana.
Palavras chave: núcleo supraquiasmático, calbindina, ritmos circadianos
Modalidade da bolsa: PIBIC Local

XIV Congresso de Iniciação Científica da UFRN

Natal, 21 a 24 de outubro de 2003

CÓDIGO: SB0185
TÍTULO: EXPRESSÃO DE PROTEÍNAS DA MEMBRANA BASAL EM
CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS DE LÍNGUA E LÁBIO INFERIOR
ALUNO: ANGELA MARIA DE MEDEIROS (02846868409)
ORIENTADOR: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS (28444361453)

Resumo:
O entendimento do comportamento biológico das alterações patológicas sediadas na
cavidade oral constitui condição fundamental para o estabelecimento dos respectivos
prognósticos. Assim sendo, a busca de indicadores que forneçam informações em relação
ao comportamento de determinados processos mórbidos, destacando dentre estes, as
neoplasias malignas orais representadas basicamente pelo carcinoma de células escamosas,
constitui um objetivo e um desafio constantes em diversos estudos. Este experimento
objetivou a análise morfológica e imuno-histoquímica de 08 casos de carcinomas de células
escamosas de lábio inferior e 08 de língua, por serem os sítios anatômicos mais acometidos
pela doença. O estudo morfológico fundamentou-se na gradação histológica de
malignidade, através do sistema recomendado por BRYNE (1998), com posterior
classificação das lesões como de baixo ou alto escore conforme preconizado por
ANNEROTH et al. (1986). Como resultado, dos 08 casos em língua e lábio, 7 foram
classificados como baixo escore e 1 como alto escore. A segunda etapa da pesquisa consiste
na análise do padrão de imunomarcação das proteínas laminina e colágeno IV através dos
seguintes parâmetros: localização, intensidade e padrão de marcação. De uma maneira
geral, estas proteínas mostraram-se como uma linha delgada e descontínua em torno dos
ninhos tumorais. Os demais parâmetros serão divulgados posteriormente, quando da
conclusão desta pesquisa.
Palavras chave: Proteínas, membrana basal, carcinoma
Modalidade da bolsa: PIBIC Local

XIV Congresso de Iniciação Científica da UFRN

Natal, 21 a 24 de outubro de 2003

CÓDIGO: SB0190
TÍTULO: ASPECTOS COMPORTAMENTAIS DAS INTERAÇÕES SOCIAIS EM
Dinoponera quadriceps (Hymenoptera, Formicidae, Ponerinae) EM AMBIENTE
NATURAL
ALUNO: HIELIA COSTA DOS SANTOS (02848098457)
ORIENTADOR: ARRILTON ARAUJO DE SOUZA (31568769415)
CO-AUTOR: ROSIANE ELVINA SOUSA DE ANDRADE (03560825474)

Resumo:
Dinoponera quadriceps é uma formiga primitiva, endêmica do nordeste brasileiro, de
coloração preta, não sendo observada diferença morfológica entre operárias e reprodutoras.
Este trabalho visa avaliar os aspectos comportamentais da D. quadriceps em ambiente
natural, enfatizando as interações sociais e comunicação realizada por esta espécie. Foi
observada 1 colônia em mata atlântica secundária na FLONA de Nísia Floresta/IBAMA,
entre 11/02 e 05/03, sendo as operárias observadas a partir da saída do ninho. As atividades
observadas foram: alimentação com 86,46% do tempo (forrageamento - 80,44%; captura 2,16%; transporte do alimento - 2,62%; e locomoção - 1,24%); inatividade com 2,16%;
limpeza com 4,28%; interações sociais com 2,62 %; e marcação química com 4,48%. A
maior parte das atividades é ligada à alimentação. As atividades sociais, com operárias de
colônias diferentes compreendiam 23,75% e com originárias do mesmo ninho 76,25%. A
utilização de pistas químicas (4,5% do tempo) não havia sido descrita para D. quadriceps,
isto favorece a otimização do forrageio, em função do hábito carnívoro, e o retorno à
colônia. Somente 45% das operárias realizavam este tipo de marcação. Apesar de
preliminares, estes resultados mostram diferenças na forma de interação social entre
operárias em função da origem das mesmas, bem como a utilização de pistas químicas
exploradas provavelmente como trilhas para orientação ao longo do forrageio e/ou
localização de fontes de alimentos.
Palavras chave: Formiga, integração social, ponerinae
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0196
TÍTULO: FORRAGEAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM OPERÁRIAS DE Dinoponera
quadriceps (Hymenoptera, Formicidae, Ponerinae) EM AMBIENTE NATURAL
ALUNO: ROSIANE ELVINA SOUSA DE ANDRADE (03560825474)
ORIENTADOR: ARRILTON ARAUJO DE SOUZA (31568769415)
CO-AUTOR: HIELIA COSTA DOS SANTOS (02848098457)

Resumo:
Dinoponera quadriceps, conhecida como tocandira endêmica do nordeste brasileiro além de
ser uma das maiores formigas do mundo (cerca de 3 cm). Ela é monomórfica e apresenta
sociedade sem divisões de castas. Nosso objetivo foi verificar o modo de forrageio e a
origem do alimento capturado pelas operárias. Foi escolhida de forma aleatória uma colônia
de tocandira na Floresta Nacional de Nísia Floresta/IBAMA. As observações foram feitas
ao longo do dia utilizando-se a técnica “focal time sampling” durante 10 min com registro
instantâneo a cada minuto. As observações foram realizadas entre 11/02 e 05/03. A colônia
não foi manipulada, sendo as operárias observadas desde o momento em que saiam do
ninho até sua volta. Foram observados os comportamentos de interações sociais, marcação
química, inatividade do animal, limpeza, e principalmente alimentação (forrageio,
locomoção, captura de alimento; transporte do alimento. A dieta da tocandira é composta
de: alimentos de origem animal (74%), origem vegetal (8%) e não identificado(18%). Os
alimentos de origem animal compreendiam insetos (86,5%), aranhas (5,4%), diplópode
(2,7%), miriápode (2,7%) e pequenos moluscos terrestres (2,7%). No caso dos alimentos de
origem vegetal eram transportados frutos de Eugenia sp, além de sementes não
identificadas. D. quadriceps são predadoras com hábitos alimentares preferencialmente
carnívoros, dedicando a maior parte do tempo fora do ninho à busca e transporte de
alimentos.
Palavras chave: Formiga, forrageamento, ponerinae
Modalidade da bolsa: Voluntário
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Código: SB0200
TÍTULO: PARTO NORMAL: EXPECTATIVAS E CONHECIMENTOS DE
PRIMIGESTAS
ALUNO: DANYELLA AUGUSTO ROSENDO DA SILVA (03675232484)
ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (13051598453)
CO-AUTOR: RICHARDSON AUGUSTO ROSENDO DA SILVA (02508410454)

Resumo:
O parto, segundo Maldonado et al. (1990) é um processo verdadeiramente psicossomático,
onde o comportamento da grávida vai depender da evolução do trabalho de parto, do nível
de informação, de sua história pessoal, do contexto sócio-econômico, de sua personalidade
e simbolismo. Assim, este trabalho teve como objetivos, conhecer as expectativas de
primigestas acerca do parto normal; identificar o conhecimento das mesmas em relação ao
parto, as contribuições da assistência pré-natal e o grau de satisfação das orientações
recebidas. É um estudo descritivo exploratório, entrevistando-se 43 primigestas dos
programas de pré-natal das Unidades Básicas de Saúde de Candelária e de Felipe Camarão,
em Natal/RN. Identificou-se que 52% das entrevistadas estavam satisfeitas com as
orientações recebidas; 70% não tinham informações sobre o parto normal e apenas 30%
referiram algum conhecimento sobre suas vantagens, que tem menos riscos e recuperação
rápida. As expectativas positivas relacionavam-se à felicidade e ao amor, que o parto não
complica e que tem acompanhante. As negativas referiram-se ao medo, insegurança,
preocupação e desconhecimento. Conclui-se, que as orientações no pré-natal devem estar
centradas para o processo de significação que a gestante tem acerca do parto, visto que a
compreensão do significado que os indivíduos dão aos eventos é produto da vida social de
cada um, contribuindo assim, para o conhecimento e o desenvolver de um parto mais
seguro e tranqüilo.
Palavras chave: Parto normal, Expectativas, Primigestas
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão
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CÓDIGO: SB0201
TÍTULO: O TRANSPORTE DO INFANTE COMO UMA MEDIDA DO
DESENVOLVIMENTO DE Callithrix jacchus EM AMBIENTE NATURAL
ALUNO: ERIC SILVA FERREIRA (03227135442)
ORIENTADOR: FABIOLA DA SILVA ALBUQUERQUE (64379620468)

Resumo:
O transporte do infante é um comportamento de cuidado à prole na espécie Callithrix
jacchus. Nosso objetivo foi descrever o desenvolvimento de C. jacchus nas primeiras 12
semanas de vida em ambiente natural. Foram observadas 13 proles, duas no Parque das
Dunas e as demais na FLONA do IBAMA, em Nísia Floresta, registrando se os infantes
estavam sendo transportados ou não a cada 5 min. e as “transferências”: o início e o final do
transporte, se ocorreu rejeição, se o infante ia para o substrato ou para outro cuidador. A
freqüência do transporte ao longo das 12 semanas foi muito semelhante para as 13 proles
estudadas e foi possível caracterizar o desenvolvimento do animal em três fases distintas:
crítica (C) com média de transporte de 99%; transição (T), com 69% de transporte e
desmame (D), com 20% de transporte. Em C, ocorreram poucas transferências e rejeição; o
início e o fim do transporte foi de responsabilidade do cuidador e raramente o filhote ia
para o substrato. Na fase T ocorreu a maior freqüência de transferências e rejeição; a
maioria das transferências resultou na ida do filhote para o substrato, embora o início e o
fim do transporte ainda foi de responsabilidade do cuidador. Em D, ocorreram poucos
registros de transferência e de rejeição; raramente o filhote saía de um cuidador para outro e
o início e fim do transporte podia ocorrer por iniciativa do cuidador ou do filhote.
Palavras chave: transporte, Callithrix jacchus, Cuidado cooperativo
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0205
TÍTULO: MICROPROPAGAÇÃO DE DUAS VARIEDADES DE CANA-DE-AÇÚCAR
ALUNO: MANUELIZA BARBALHO DE SOUZA (04644742481)
ORIENTADOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (39198200453)
CO-AUTOR: LUCIANA LOPES FERREIRA DE LIMA (04711123482)
CO-AUTOR: FABIANA SILVA DA NÓBREGA (00923173404)
CO-AUTOR: LUCILA KARLA FELIX LIMA DE BRITO (87802643449)

Resumo:
A propagação de cana-de-açúcar através do cultivo in vitro de ápices meristemáticos é uma
técnica altamente utilizada na obtenção de mudas isentas de contaminação, em larga escala,
em pequeno espaço físico e curto intervalo de tempo. Foram utilizados ápices
meristemáticos de cana-de-açúcar pertencentes às variedades RB 92579 e RB 931011.
Depois de coletados, os explantes foram submetidos a desinfestação seguida de um
tratamento térmico durante 3 minutos (52º C) e posteriormente inoculados com a porção
foliar invertida em meio de cultura MS para estabelecimento, permanecendo no escuro
durante oito dias. Passado esse período, os mesmos foram transferidos para o claro, e uma
semana depois realizada a inversão de suas posições para a indução de brotos. Diariamente,
durante 30 dias, foram avaliadas as taxas de contaminação, oxidação e formação de brotos.
Para a variedade RB 92579 foram observadas respectivamente taxas de contaminação,
oxidação e brotação de 47; 59 e 7%. E para a variedade RB 931011 as taxas foram de 67%
(contaminação); 48% (oxidação) e 2,2% (brotação). Taxas elevadas de contaminação
podem estar relacionadas à presença de bactérias que não foram mortas pelo calor e taxas
elevadas de oxidação provavelmente pode ser devido ao fotoperíodo utilizado no
experimento. Diante desses resultados, novos experimentos estão sendo conduzidos para
otimizar o desenvolvimento de um protocolo para a obtenção de mudas de cana-de-açúcar.
Palavras chave: Cultura de Tecidos, Micropropagação, Cana-de-açucar
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0207
TÍTULO: EFEITO DA PRÉ- ACLIMATAÇÃO E DO NACL NO CULTIVO
HIDROPÔNICO DO ABACAXIZEIRO
ALUNO: ADRIANA DE ALMEIDA DAVID (03552235469)
ORIENTADOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (39198200453)
CO-AUTOR: CAMILA PIMENTEL MARTINS (03601853477)
CO-AUTOR: FABIANA SILVA DA NÓBREGA (00923173404)
CO-AUTOR: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA (46609954453)

Resumo:
A salinidade reduz o crescimento das plantas e, conseqüentemente, a sua produtividade.
Programas de melhoramento utilizando cultivo in vitro para obtenção e seleção de
genótipos de abacaxizeiro mais resistentes ao NaCl têm sido realizados. O objetivo deste
trabalho foi de verificar o efeito do NaCl seguida da aclimatação de plântulas de
abacaxizeiro cultivadas em hidroponia. O trabalho foi executado em duas etapas.
Inicialmente, propágulos de abacaxizeiro oriundos do cultivo in vitro foram fixados em
placas de isopor e colocados para flutuar sobre 1/5 da solução nutritiva de Hoagland na
ausência e presença (25mM) de NaCl durante 60 dias. Mensalmente foram avaliados: altura
da plântula, comprimento das raízes, tamanho e largura da folha ‘D’, número de folhas,
diâmetro da roseta, produção de matéria fresca e taxa de sobrevivência. Na segunda,
plântulas oriundas do grupo controle da primeira etapa foram mantidas durante 90 dias na
mesma solução nutritiva. Essas plântulas foram então redistribuídas nos tratamentos (0 e
25mM NaCl) durante 60 dias e os mesmos caracteres avaliados. Na primeira fase, o sal
interferiu em todos os caracteres avaliados, enquanto que nas plântulas aclimatadas não
foram observadas diferenças entre os dois tratamentos, exceto para o número de folhas e
produção de matéria fresca. Provavelmente, a resposta do abacaxizeiro aos efeitos
deletérios causados pelo sal é dependente do estado de desenvolvimento em que o mesmo
se encontra
Palavras chave: Abacaxizeiro, Salinidade, Pré-aclimatação
Modalidade da bolsa: Voluntário

XIV Congresso de Iniciação Científica da UFRN

Natal, 21 a 24 de outubro de 2003

CÓDIGO: SB0208
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE DOSES DE NACL PARA SELEÇÃO EX VITRO DE
PROPÁGULOS DE ABACAXIZEIRO EM HIDROPONIA
ALUNO: CAMILA PIMENTEL MARTINS (03601853477)
ORIENTADOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (39198200453)
CO-AUTOR: MANUELIZA BARBALHO DE SOUZA (04644742481)
CO-AUTOR: FABIANA SILVA DA NÓBREGA (00923173404)
CO-AUTOR: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA (46609954453)

Resumo:
Programas de melhoramento visando à resistência do abacaxizeiro à salinidade têm sido
empregados através de cultivo in vitro. No entanto, o material selecionado precisa passar
por uma seleção ex vitro, e a hidroponia constitui-se numa ferramenta importante para esta
fase por promover uma distribuição homogênea dos nutrientes e do fator abiótico estudado.
O objetivo deste trabalho foi determinar a melhor dose de NaCl a ser adicionada à solução
hidropônica para a seleção ex vitro de propágulos de abacaxizeiro. Propágulos de
abacaxizeiro oriundos do cultivo in vitro foram fixados em placas de isopor e colocados
para flutuar sob 1/5 da solução nutritiva de Hoagland em 5 tratamentos: 0 (controle), 25,
50, 75 e 100mM de NaCl. Mensalmente, durante 60 dias, os caracteres altura da plântula,
diâmetro da roseta, comprimento e largura da folha “D”, comprimento das raízes, peso
fresco e número de folhas foram avaliados. Ao final do experimento, calculou-se a taxa de
sobrevivência. Sessenta dias após o cultivo hidropônico houve uma redução diretamente
proporcional à quantidade de NaCl adicionada à solução em todos os caracteres avaliados.
Não foi possível estabelecer diferenças significativas entre os tratamentos de 25 e 50mM,
exceto para o número de folhas. Nas doses de 75 e 100mM a sobrevivência dos propágulos
foi completamente comprometida. Desta forma, as doses eleitas para a realização de uma
seleção ex vitro de propágulos de abacaxizeiro são as de 25 e 50mM de NaCl
Palavras chave: Abacaxizeiro, Salinidade, Cultivo Hidropônico
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0209
TÍTULO: EFEITO DE DIFERENTES MEIOS DE CULTURA NA GERMINAÇÃO IN
VITRO DE SEMENTES DE EMBAÚBA (Cecropia adenopus)
ALUNO: SILVIA DE ARAUJO ARANHA CUNHA DE LIMA (01012737462)
ORIENTADOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (39198200453)
CO-AUTOR: ADRIANA DE ALMEIDA DAVID (03552235469)
CO-AUTOR: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA (46609954453)

Resumo:
A mata Atlântica vem sofrendo um processo acelerado de deterioração necessitando da
adoção de programas de manejo sustentável visando à conservação da biodiversidade.
Neste sentido, a cultura de tecidos apresenta-se como uma ferramenta de grande utilidade
na preservação da flora através da criação de bancos de germoplasma. Atualmente, não
existem dados na literatura referentes a trabalhos de germinação in vitro de frutíferas da
mata Atlântica, como é o caso da embaúba (Cecropia adenopus). Estudos in vitro que
permitam o estabelecimento de protocolos para germinação de tais sementes e posterior
obtenção de mudas, se fazem necessários. Este trabalho objetivou testar 5 diferentes meios
de cultura na germinação in vitro de sementes de embaúba. As sementes foram
desinfestadas superficialmente em etanol, hipoclorito de sódio e lavadas em água
autoclavada, em seguida inoculadas em 5 meios de cultura: água destilada (A), água de
coco a 30% (B) MS com 3% (C), 1,5% (D) e 0 % (E) de sacarose. As sementes foram
mantidas na presença e em ausência de luz durante 90 dias. A velocidade e taxa de
germinação foram computadas. As sementes mantidas no escuro e no meio A, germinaram
mais rápido, seguido dos meios E, D, B e C. Assim como, as sementes mantidas no escuro
e no meio A apresentaram maior taxa de germinação seguidas, entretanto dos meios B, E, D
e C. Tais resultados sugerem um efeito inibidor da sacarose sobre a germinação, e que essas
sementes possivelmente são fotossensíveis.
Palavras chave: Mata Atlantica, Germinação in vitro, Embaúba
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0216
TÍTULO: ESTUDOS TAXONÔMICOS DOS REPRESENTANTES DE
CHAMAECRISTA MOENCH (LEGUMINOSAE-CAESALPINOIDEAE)
OCORRENTES NO CAMPUS DA UFRN, NATAL-RN
ALUNO: RUBENS TEIXEIRA DE QUEIROZ (00899450423)
ORIENTADOR: MARIA IRACEMA BEZERRA LOIOLA (25664530391)

Resumo:
Foram realizados estudos taxonômicos das espécies de Chamaecrista Moench
(Leguminosae-Caesalpinoideae) ocorrentes no Campus da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (5º50'25" S e 35º12'08" W) localizado em Natal–RN, com objetivo de
conhecer a diversidade florística desta área. O presente trabalho baseia-se principalmente
na análise morfológica de material coletado em diferentes locais na área de estudo (cerca de
124 ha), no período de março/2002 a junho/2003. Os espécimes coletados foram
identificados através de comparação com material depositado nos Herbários UFRN
(Universidade Federal do Rio Grande do Norte) e IPA (Instituto de Pesquisa Agronômica
de Pernambuco), complementados por informações obtidas na literatura. Os caracteres
morfológicos mais importantes para reconhecer os taxa são a forma de crescimento, o
número e forma dos folíolos e o número de nectários, associados ao tipo de inflorescência.
A identidade das espécies foi confirmada por especialista. Toda a coleção resultante foi
incorporada ao acervo do Herbário UFRN. Foram registradas na área dez espécies do
gênero: Chamaecrista calycioides DC.,C. desvauxii (Collad) Killip, C. ensiformis (Vell.)
Irwin & Barneby, C. flexuosa (L.) Greene, C. hispidula (Vahl) Irwin & Barneby, C.
rotundifolia (Pers.) Greene, C. diphylla (L.) Greene, C. serpens (L.) Greene, C. pilosa (L.)
Greene e C. sp1. São apresentados chave de identificação das espécies, descrições,
ilustrações e comentários gerais sobre os taxa.
Palavras chave: Diversidade, Leguminosae, Chamaecrista
Modalidade da bolsa: Voluntário

XIV Congresso de Iniciação Científica da UFRN

Natal, 21 a 24 de outubro de 2003

CÓDIGO: SB0217
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ROBUSTEZ DE UM PROTOCOLO DE ANÁLISE
ESPECTROFOTOMÉTRICA DE PENICILINA G BENZATINA
ALUNO: CRISTIANE DE MEDEIROS MAIA (01184204454)
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)
CO-AUTOR: KATTYA GYSELLE DE HOLANDA E SILVA (03437538470)

Resumo:
A penicilina G benzatina (PenGB) tem atividade antimicrobiana semelhante à da penicilina
G, mas devido a baixa solubilidade em água, tem ação prolongada. Logo, é o fármaco de
escolha para o tratamento da febre reumática. Este trabalho objetiva avaliar a robustez de
um protocolo de análise através da correlação de curvas de calibração da PenGB feitas em
espectrofotômetros distintos. Partindo de uma solução metanólica de PenGB de 500µg/ml,
fez-se diluições para 10-250µg/ml com 7 pontos de análise. Usando a solução de 500µg/ml
estabeleceu-se o perfil de absorção da PenGB no intervalo de 200-400nm. No perfil, os
máximos ocorreram em 246, 254 e 263nm. Fixou-se 263nm como comprimento de onda
ótimo (l) a ser usado. Todas soluções foram lidas neste l. A leitura foi feita em triplicata em
dois aparelhos: um da marca UNICO® (E1), modelo UV-2100, e outro da marca
VARIAN® (E2), modelo Cary 1E UV-visible. A solução de 10mg/mL mostrou absorção
de 0,0191 ± 0,0082. Já a solução de 250mg/mL apresentou uma máxima de 0,1863 quando
do uso do E1. Dados semelhantes foram observados em E2. Em E1, a regressão linear feita
com os pontos obtidos, com leituras lentas e oscilantes, levou a um coeficiente de
correlação (r2) de 0,9913 e equação da reta y =0,0007x + 0,0137; para E2 o r2 foi 0,9987 e
equação y =0,0007x – 0,0136, a partir de leituras precisas e automáticas. Ambos os
métodos apresentaram uma boa correlação. Porém, dada a praticidade do E2, este foi
escolhido para determinação do teor de PenGB
Palavras chave: Penicilina G benzatina, análise, febre reumática
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0218
TÍTULO: SOU ADOLESCENTE E ESTOU GRÁVIDA: EXPECTATIVAS QUANTO À
GESTAÇÃO
ALUNO: DANNIELLY AZEVEDO DE OLIVEIRA (02868143407)
ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (13051598453)
CO-AUTOR: DANYELLA AUGUSTO ROSENDO DA SILVA (03675232484)
CO-AUTOR: KELLE MICHELLE DE ANDRADE PEREIRA (28036246805)
CO-AUTOR: JUCIMAR FRANCA VILAR LIMA (16802667487)

Resumo:
Estudo descritivo-exploratório objetivando identificar condições sócio-econõmicas de
adolescentes grávidas e suas expectativas quanto à gestação atual. Entrevistou-se 10
adolescentes na faixa etária entre 15 e 19 anos de idade, onde 50% eram casadas e 80%
primíparas. A maioria (60%) estava cursando o Ensino Fundamental e 40% o Ensino
Médio; 10% abandonaram a escola por ocasião da gravidez e 10% pela necessidade de
trabalhar. A maior expectativa quanto à gestação atual relacionava-se ao medo da reação
dos familiares, do namorado e do seu círculo social. Relataram que 50% dos familiares
consideram essa gravidez como uma atitude irresponsável; 20% mostrou-se feliz; 20%
aceitou, entretanto consideraram-se insatisfeitos pela precocidade da gravidez e 10% a mãe
foi contra. Conclui-se que, a gravidez na adolescência além de provocar alterações
biológicas, favorece também alterações de ordem emocional pelas exigências sócioculturais, provocando expectativas na vida dessas jovens, impondo mudanças nos valores e
costumes sociais de cada uma.
Palavras chave: Adolescente, Expectativas, Gestação
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0222
TÍTULO: PROMOÇÃO DE SAÚDE ORAL ATRAVÉS DE ESTUDOS CLÍNICO E
MICROBIOLÓGICO DA MUCOSA ORAL EM CRIANÇAS LEUCÊMICAS.
ALUNO: BRUNA RAFAELA MARTINS DOS SANTOS (01163265497)
ORIENTADOR: LEÃO PEREIRA PINTO (01608789420)
CO-AUTOR: MARIA JOSE DE BRITTO COSTA FERNANDES (09459707491)
CO-AUTOR: MARIA ZELIA FERNANDES (04390130463)
CO-AUTOR: CYNTHIA QUINDERÉ CARDOSO (04663930409)

Resumo:
As bactérias colonizam todas as superfícies animais, particularmente a cavidade oral e o
trato gastrintestinal inferior. A infecção da mucosa oral nos pacientes que apresentam
Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) está freqüentemente presente como resultado da
habilidade menor do hospedeiro de combater a flora microbiana normal, tendo como
conseqüência o aparecimento de ulcerações na mucosa oral. Com o objetivo de prevenir o
aparecimento destas lesões orais, foi instituído o uso diário de gluconato de clorexidina a
0,12% em forma de bochechos, duas vezes ao dia, durante a fase de intensificação do
tratamento antineoplásico das crianças portadoras de LLA internadas no Hospital Infantil
Varela Santiago a partir de setembro de 2001, além da orientação adequada de higiene oral
e coleta microbiológica. Observou-se que 75% dos pacientes, até agora estudados, não
apresentaram lesões orais e que houve um crescimento levemente alterado da microbiota
oral. Tendo em vista tais dados, concluiu-se que, o uso do gluconato de clorexidina a 0,12%
minimizou as ocorrências das lesões orais e que o crescimento alterado de algumas
bactérias deve estar associado à imunossupressão dos pacientes acometidos pela doença.
Palavras chave: ulceração oral, clorexidina a 0,12%, microbiota oral
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0226
TÍTULO: CORRELAÇÃO ENTRE MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DE
HIPERANDROGENISMO E OS NÍVEIS DE ANDRÓGENOS PLASMÁTICOS
CIRCULANTES EM MULHERES ATENDIDAS NO AMBULATÓRIO DE
GINECOLOGIA ENDÓCRINA DA MEJC NO PERÍODO DE JULHO DE 2002 A
JUNHO DE 2003.
ALUNO: THAÍSE CHISTINE GALVÃO (03254078438)
ORIENTADOR: TECIA MARIA DE OLIVEIRA MARANHAO (13049127449)
CO-AUTOR: SÍLVIA REGINA CARDOSO DE OLIVEIRA (61441791353)

Resumo:
Objetivos: Investigar a freqüência de quadros de hiperandrogenismo e a existência de
correlação com alterações hormonais plasmáticas em mulheres atendidas no ambulatório de
Ginecologia Endócrina da Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC). Metodologia:
Aplicação de protocolo-padrão a prontuários de mulheres com manifestações clínicas de
hiperandrogenismo no período de julho de 2002 a junho de 2003, disponíveis no
SAME/MEJC.Resultados: Dentre um total de 260 mulheres atendidas neste período, 30
pacientes(11,54%) eram portadoras de quadro clínico de hiperandrogenismo. Destas,
53,3%(16) apresentavam apenas hirsutismo; a amenorréia representou o principal distúrbio
menstrual 66,6%(20); a análise restante mostrou 70.6%(12, de um total de 17 prontuários
analisado, ou seja, N=17) das pacientes com excesso de peso; 52.2%(12 sendo N=23) com
relação LH/FSH>2, portanto alterada. Com relação aos andrógenos plasmáticos constatouse aumento de testosterona em 80%(8, sendo N=10) e DHEAS em 38.5%(5,sendo
N=13).Por outro lado, a investigação de hiperprolactinemia mostrou que 81.8%(18, sendo
N=22) tinham níveis de PRL normal; na avaliação da função tireoideana 94.7%(18, sendo
N=19) tinham níveis de TSH normais, 93,7%(15, sendo N=16) com níveis de T4 normais.
Com relação aos valores de glicemia basal e 2h pós-dextrose, 94.1(16, sendo N=17) e
87.5%(7, sendo N=8) tinham valores normais respectivamente, enquanto os valores de
insulina basal e 2h pós-dextrose foram normais em 91.6%(11, sendo N=12) e 75%(3,sendo
N=4) das pacientes.
Palavras chave: Hiperandrogenismo, andrógenos plasmáticos,
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão

XIV Congresso de Iniciação Científica da UFRN

Natal, 21 a 24 de outubro de 2003

CÓDIGO: SB0229
TÍTULO: EXPRESSÃO DE INTEGRINAS EM Ameloblastomas
ALUNO: LIVIA MARINHO DE MIRANDA OLIVEIRA (00832390496)
ORIENTADOR: LELIA BATISTA DE SOUZA (08588724472)
CO-AUTOR: EMANUEL SÁVIO DE SOUZA ANDRADE (49783726404)

Resumo:
Os ameloblastomas representam, dentre os tumores odontogênicos, um dos mais freqüentes
e o de comportamento biológico mais agressivo, necessitando de maiores estudos para
melhor compreender seu comportamento clínico. Por isto, o objetivo deste estudo foi
analisar a expressão imuno-histoquímica das integrinas α2β1, α3β1 e α5β1 para verificar
possíveis diferenças na expressão destas integrinas dentre os casos estudados.Foram
utilizados trinta espécimes de ameloblastomas( 20 sólidos e 10 unicísticos) com cortes de 3
rm de espessura, que foram submetidos à técnica imuno-histoquímica pelo método da
estreptovidina-biotina. Os nossos resultados demonstraram que os casos de ameloblastomas
unicísticos apresentaram variação na expressão imuno-histoquímica, onde as integrinas
α2β1 e α5β1 apresentaram distribuição difusa e a integrina α3β1 foi focal.Todas as
integrinas foram expressas na interface epitélio-conjuntivo e nas junções intercelulares das
células neoplásicas.O padrão de expressão foi predominantemente linear e granular para as
integrinas α2β1 e α5β1, e granular para a α3β1. Nos ameloblastomas sólidos, a expressão
das integrinas também localizou-se nas junções intercelulares e interface epitélioconjuntivo, tendo distribuição difusa para as integrinas α2β1 e α5β1, e focal para a
integrina α3β1. O padrão de expressão foi granular para as integrinas α2β1 e α3β1, e para a
integrina α5β1 observou-se predominantemente a ocorrência simultânea dos padrões linear
e granular .
Palavras chave: Integrinas, Ameloblastomas, Tumores Odontogênicos
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão
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CÓDIGO: SB0230
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO FUNCIONAL DA FORMAMIDOPIRIMIDINA DNA
GLICOSILASE (FPG/MUTM) DE CANA-DE-AÇÚCAR NO REPARO POR EXCISÃO
DE BASES
ALUNO: ALEXSANDRA FERNANDA DE OLIVEIRA LIMA (03552443495)
ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)
CO-AUTOR: KÁTIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825)

Resumo:
A integridade da molécula de DNA é constantemente ameaçada por fatores ambientais ou
produtos do próprio metabolismo celular. Consequentemente, a célula desenvolveu
diferentes sistemas de reparo de DNA, dentre eles o Reparo por Excisão de Bases (REB),
onde uma glicosilase reconhece e cliva a lesão gerando um sítio abásico, que é reparado por
APendonuclease, polimerase e ligase. A enzima MutM, pertencente a esta via, está
envolvida no reparo de lesões oxidativas. Com o Projeto Genoma da Cana-de-açúcar
(SUCEST) foram encontrados quatro possíveis genes com homologia a MutM, que já está
bem caracterizada em E.coli, leveduras e humanos. Uma vez que as plantas são sésseis e
estão continuamete expostas a radiações, produtos químicos na água ou solo, é
extremamente importante esclarecer os mecanismos de reparo de DNA, sobre os quais
nestes organismos os conhecimentos são bastante restritos. Análises através de ferramentas
de bioinformática sugeriram que poderiam ser traduzidas em proteínas funcionais. Assim, o
objetivo deste trabalho foi realizar a subclonagem das sequências scMutM1 e scMutM2
para caracterização funcional, através da transformação em cepas proficiente(CC104) e
deficiente (CC104MutMmutY) em reparo de DNA. Os resultados mostraram uma
significativa redução na frequência de mutação da cepa duplo-mutante, constatando a
funcionalidade da proteína MutM de Cana-de-açúcar na via REB, complementando o
sistema bacteriano e restabelecendo o fenótipo selvagem para esta condição.
Palavras chave: Reparo de DNA, DNA glicosilase, Cana-de-açúcar
Modalidade da bolsa: PIBIC Local

XIV Congresso de Iniciação Científica da UFRN

Natal, 21 a 24 de outubro de 2003

CÓDIGO: SB0231
TÍTULO: EXAME PAPANICOLAU SOB A ÓTICA DE PUÉRPERAS EM UMA
MATERNIDADE PÚBLICA
ALUNO: CÍNTIA CRISTIANE FERREIRA VAZ (02914819494)
ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (13051598453)
CO-AUTOR: KATIA REGINA BARROS RIBEIRO (00859376494)
CO-AUTOR: SONIA MARIA ARAUJO DE ANDRADE VIANA (12423246404)

Resumo:
Este estudo teve como objetivos identificar o conhecimento de puérperas acerca do exame
Papanicolau,ou seja, preventivo de câncer de colo uterino,o qual tem como função e
importância a detecção de células cancerígenas e prevenção do câncer de colo uterino, e
fornecer subsídios para melhores informações sobre o mesmo às gestantes durante o prénatal.Teve-se como objeto de estudo, o desconhecimento de mulheres em pós-parto quanto
ao exame. Trata-se de uma pesquisa exploratória, tendo-se como sujeitos 60 puérperas entre
15 e 42 anos de idade, submetidas a parto normal e cirúrgico. Utilizou-se para a coleta de
dados, a entrevista estruturada, realizada nos alojamentos conjuntos da Maternidade Escola
Januário Cicco da UFRN. Como resultados, 33% das puérperas não sabem do que se trata o
exame Papanicolau apesar da maioria (93%) achar importante sua realização. Identificou-se
também, que apenas 65% das entrevistadas realizaram o mesmo pelo menos uma vez.
Diante dos resultados, conclui-se que apesar do exame Papanicolau ser acessível à
população, observa-se que ainda existe um número considerável de mulheres que
desconhecem sua finalidade.
Palavras chave: Exame Papanicolau, Conhecimento, Puérperas
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0244
TÍTULO: NORMATIZAÇÃO DOS VALORES SÉRICOS NORMAIS DOS
ANDRÓGENOS EM MULHERES NORMAIS OBESAS E NÃO OBESAS E
DEFINIÇÃO BIOQUÍMICA DE HIPERANDROGENISMO
ALUNO: SULENE CUNHA SOUZA (93261616415)
ORIENTADOR: MARISTELA VASCONCELOS LEITE (07113536468)

Resumo:
Estudo prospectivo em 50 mulheres em idade fértil, normais e isentas de uso de quaisquer
tipo de medicação hormonal. Dosamos os níveis séricos de andrógenos (DHEAS e
Testosterona) na primeira fase do ciclo menstrual. O objetivo deste estudo é a padronização
dos valores normais dos andrógenos em mulheres obesas e não obesas. Os valores dos
andrógenos (Testosterona e DHEAS) das 37 mulheres controle não obesas (IMC médio
22,3±2,3 DP), foi de 88ng/dl±33 DP (variação:<20–149) e 152,2mg/dl±64,6
DP(variação:43,6–274), respectivamente. Estudamos 13 pacientes obesas normais com
médias de idade de 30 anos e IMC de 31±3,3 DP. Os valores médios dos andrógenos nestas
pacientes foram: testosterona de 93,2 ± 61,6 DP (variação:25,6-236) e DHEAS 123,4 ±
48,2 DP (variação:45,2-215). Padronizamos os valores normais de Testosterona e DHEAS
em mulheres normais e não obesas cujos valores foram 88 ± 32,6 DP e 152,2 ± 64,6 DP,
enquanto que em mulheres obesas, 93,2 ± 61,6 DP e 123,4 ± 48,2 DP, respectivamente.
Definimos como hiperandrogenismo bioquímico valores elevados de DHEAS e/ou
Testosterona como sendo a C + 2 DP dos valores normais. Os nossos resultados
demonstram que para as mulheres obesas o nível de DHEAS foi 220 mg/dl e o de
Testosterona, de 216 ng/dl, enquanto que nas mulheres não obesas o valor de DHEAS foi
281,4 mg/dl e o de Testosterona 153,7 ng/dl.
Palavras chave: Valores séricos, mulheres, hiperandrogenismo
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0254
TÍTULO: RESULTADO PERINATAL DA GRAVIDEZ DE ADOLESCENTES COM
RELAÇÃO AO NÚMERO DE CONSULTAS NO PRÉ-NATAL.
ALUNO: MARIA ALDILENE DANTAS (03904475444)
ORIENTADOR: GEORGE DANTAS AZEVEDO (67381286491)

Resumo:
Avaliar relações entre o número de consultas realizadas no pré-natal (NCP) e os resultados
perinatais, na população de gestantes da região Nordeste (NE). Foram analisados registros
oficiais de 915.742 crianças recém-nascidas da região NE do Brasil, referente ao ano de
1999. os dados foram obtidos do Sistema de Informação dos Nascidos Vivos (SINASC) do
Ministério da Saúde, Brasil. Foram considerados dois grupos de acordo com a idade da
mãe: Grupo I (adolescentes, de 10 a 19 anos) e grupo II (Controle, de 20 a 29 anos).
Tabelas de contingências foram executadas para associar a variável (NCP) com variáveis
dos resultados perinatais como tipo de parto, Peso ao nascer e Duração da gestação.
Utilizando o teste Qui-quadrado (c2) para medir a associação, com nível de significância de
5%. A incidência de gravidez em adolescentes nessa população foi de 25,43%. Com relação
ao tipo de parto, foi observada associação significativa dessa variável com NCP. Em ambos
grupos a taxa de cesárea aumentou em proporção direta com o número de consultas no prénatal (p<0,05). A taxa de baixo peso ao nascer reduziu conforme o aumento de NCP, em
ambos grupos (p<0,0001). Quanto a duração da gestação, observou-se que as freqüências
de pré-termo (<37 semanas) e pós-termo 42 semanas) aumentaram significantemente com o
aumento do NCP (P< 0,001). Grupos com número mais elevado de consultas no pré-natal
estiveram associados com maiores freqüências de cesárea e partos pré-termo e pós-termo.
Palavras chave: consultas realizadas no pré-natal, nas mães da região Nordeste, Peso ao
nascer, Duração da gestação
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0256
TÍTULO: PERFIL DA PESCA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ALUNO: HENRIQUE ALEXANDRE DOS SANTOS CELESTINO (03443964443)
ORIENTADOR: ALDEMIR GOMES FREIRE (22526218420)

Resumo:
A atividade pesqueira no Brasil desenvolveu inicialmente de maneira lenta, guardando
sempre seu caractere primitivo ou artesanal. O Brasil começou as atividades de pesca
oceânica no ano de 1956, com barcos japoneses arrendados baseados no porto de recife. A
partir de 1966 começaram a operar nas regiões Suldeste/sul do Brasil. Entretanto as
dificuldades operacionais relacionadas com as restrições de conhecimento tecnológico não
facilitaram o desenvolvimento dessa atividade. Mas a partir de 1977, com a entrada de
barcos estrangeiros de origem asiática, passando a operar sobre contato de arrendamento
por empresas brasileiras a atividade começou a expandir. A partir de 1996, o estado do Rio
Grande do Norte iniciou o arrendamento de embarcações americanas visando à captura de
atuns e afins. Ressalta-se que a pesca industrial no estado vem tendo um crescimento
surpreendente nesses últimos anos. As embarcações motorizadas, na sua maioria, dedicamse à captura de atuns e afins, e lagosta. Existem cinco empresas de pesca no estado, duas se
dedicam à captura, beneficiamento e comercialização de peixe e lagosta, as demais somente
comercializam e beneficiam lagosta e camarão. A produção pesqueira do estado, referente a
2000, foi de 11.639 toneladas. Esta produção apresentou um incremento 17.2%, se
comparado a 1999. Foi realizado um monitoramento da produção pesqueira no estado
partindo de uma empresa exportadora particular.
Palavras chave: Pesca, RN, exportação
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0258
TÍTULO: EXPRESSÃO DE PROTEÍNAS DA MATRIZ EXTRACELULAR EM
HIPERPLASIA FIBROSA, FIBROMA E FIBROMA DE CÉLULAS GIGANTES DA
MUCOSA ORAL
ALUNO: LEONARDO DA SILVA PERES (00976447495)
ORIENTADOR: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS (28444361453)
CO-AUTOR: ANGELA MARIA DE MEDEIROS (02846868409)
CO-AUTOR: JOÃO LUIZ DE MIRANDA (74289462634)
CO-AUTOR: RIVADÁVIO FERNENDES BATISTA DE AMORIM (76597083176)

Resumo:
A hiperplasia fibrosa, o fibroma e o fibroma de células gigantes são lesões fibrosas
reacionais da mucosa oral que compartilham em seus aspectos clínicos e histopatológicos
muitas características em comum, o qual, pode levar a dificuldades no estabelecimento de
seus diagnósticos anatomopatológicos. Com o objetivo de obter dados que possam
contribuir para o estabelecimento do diagnóstico diferencial, bem como para um maior
entendimento do comportamento biológico destas lesões foi realizado o estudo da matriz
extracelular destas lesões fibrosas reacionais através da analise da expressão imunohistoquímica da fibronectina, tenascina e colágeno I. Neste estudo, foram utilizados cortes
histológicos de seis casos de fibroma de células gigantes, seis de hiperplasia fibrosa e seis
de fibroma de mucosa oral, corados pela hematoxilina e eosina em lâminas já existentes nos
arquivos da Disciplina de Patologia Oral da UFRN. Os resultados deste estudo demonstram
diferenças no padrão de expressão das proteínas estudadas da matriz extracelular, tanto em
membrana basal epitelial como no interstício, que reforçam o carater inflamatório da
hiperplasia fibrosa, diferentemente do fibroma e do fibroma de células gigantes.
Palavras chave: Fibroma, Fibroma de células gigantes, Matriz extracelular
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão
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CÓDIGO: SB0260
TÍTULO: ESTUDO PRELIMINAR DA EXPRESSÃO DE PROTEÍNAS DA
MEMBRANA BASAL EM CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS DE LÍNGUA E
LÁBIO INFERIOR
ALUNO: ANGELA MARIA DE MEDEIROS (02846868409)
ORIENTADOR: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS (28444361453)
CO-AUTOR: LEONARDO DA SILVA PERES (00976447495)
CO-AUTOR: JOÃO LUIZ DE MIRANDA (74289462634)
CO-AUTOR: RIVADÁVIO FERNENDES BATISTA DE AMORIM (76597083176)

Resumo:
O entendimento do comportamento biológico das alterações patológicas sediadas na
cavidade oral constitui condição fundamental para o estabelecimento dos respectivos
prognósticos. Assim sendo, a busca de indicadores que forneçam informações em relação
ao comportamento de determinados processos mórbidos, destacando dentre estes, as
neoplasias malignas orais representadas basicamente pelo carcinoma de células escamosas,
constitui um objetivo e um desafio constantes em diversos estudos. Este experimento
objetivou a análise morfológica e imuno-histoquímica de 08 casos de carcinomas de células
escamosas de lábio inferior e 08 de língua, por serem os sítios anatômicos mais acometidos
pela doença. O estudo morfológico fundamentou-se na gradação histológica de
malignidade, através do sistema recomendado por BRYNE (1998), com posterior
classificação das lesões como de baixo ou alto escore conforme preconizado por
ANNEROTH et al. (1986). Como resultado, dos 08 casos em língua e lábio, 7 foram
classificados como baixo escore e 1 como alto escore.
Palavras chave: Carcinoma epidermóide, Câncer de boca, Matriz extracelular
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0262
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO GRAU DE PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DOS
NASCIDOS VIVOS NO RIO GRANDE DO NORTE, NO ANO DE 19997 A 2000
ALUNO: MARIA ALDILENE DANTAS (03904475444)
ORIENTADOR: LARA DE MELO BARBOSA (70407690425)

Resumo:
No que concerne às fontes de dados, o Brasil dispõe de várias fontes de informações sobre
o número de nascimentos. São elas, principalmente, os Censos Demográficos, as PNADs e
o Registro Civil. Mais recentemente o Ministério da Saúde institui o Sistema de
Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC como instrumento de coleta sobre os
nascimentos. Com a introdução do SINASC, implantado a partir 1990, dispõe-se, pela
primeira vez, em nível municipal e com freqüência anual, também, informações sobre as
mães, as características do parto e da gravidez, assim como dados sobre o recém-nascidos.
Como resultado, fica possível obter-se, com estreito lapso de tempo entre a ocorrência do
nascimento e a disponibilidade dos dados, medidas sobre os níveis e padrões da
fecundidade segundo características presentes na DN. O procedimento de análise da
qualidade do preenchimento dos quesitos da DN, para o Estado do RN entre 1997 e 2000,
foi empreendido através da categorização das variáveis, de forma a facilitar a avaliação das
mesmas. Ressalta-se que os resultados dizem respeito somente aos nascimentos segundo o
local de residência das mães. Os resultados mostram que alguns quesitos parecem ser
melhor declarados que outros, mas, de uma forma geral, pode-se concluir, com razoável
nível de segurança, que é de razoável qualidade o preenchimento da DN no RN.
Palavras chave: Avaliação do DN, Rio Grande do Norte., Tipo de parto, Tipo de gravidez
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0265
TÍTULO: PREVENÇÃO E CONTROLE DAS ALTERAÇÕES ORAIS EM PACIENTES
COM LEUCEMIA LINFOBLÀSTICA AGUDA ATRAVÉS DO USO DA COREXIDINA
ALUNO: LÍDIA REIS PINHEIRO (01068106425)
ORIENTADOR: LEÃO PEREIRA PINTO (01608789420)
CO-AUTOR: LELIA BATISTA DE SOUZA (08588724472)
CO-AUTOR: ANDRESSA MARIA FILGUEIRA DOURADO (01091234418)
CO-AUTOR: MARIA EUGENIA DE ALMEIDA SEIXAS (07112050430)

Resumo:
A leucemia linfoblástica aguda é o tipo que mais acomete crianças respondendo por severas
alterações orais, guardando relação com o quadro clínico de imunossupressão dos pacientes
provocado pela própria doença e pela quimioterapia instituída. O metotrexato, droga
utilizada no tratamento, quando administrado em altas concentrações provoca efeitos
indesejáveis ao paciente, pela ação lesiva sobre as mucosas, pois ele afeta diretamente as
células do epitélio oral interferindo na sua capacidade mitótica, chegando a comprometer a
reposição celular, favorecendo assim, à ação de patógenos e formação de mucosite e
ulcerações. Para prevenir e/ou minimizar as alterações provocadas pelo tratamento, foram
orientados cuidados de higiene oral e instituído o uso da solução de gluconato de
clorexidina a 0,12% nos portadores de leucemia linfoblástica aguda internados no Centro
de Oncologia Infantil (COI) do Hospital Infantil Varela Santiago em Natal (RN). Foram
realizados exames clínicos diários da cavidade oral dos pacientes e coleta de material da
mucosa jugal para exames citológicos, conforme Papanicolaou. Os esfregaços mostraram,
em todos os casos, haver forte predomínio de células intermediárias do epitélio oral. Os
dados obtidos de 19 pacientes mostraram que a solução de gluconato de clorexidina a
0,12%, aliada aos cuidados de higiene oral, possibilitou redução de 64,29% do número de
ocorrências de mucosite e ulcerações nesse tipo de paciente.
Palavras chave: MUCOSITE, METOTREXATO, CLOREXIDINA
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0266
TÍTULO: TRADUÇÃO PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VALIDAÇÃO DO
INSTRUMENTO SOCIAL RHYTHM METRIC (SRM)
ALUNO: CAROLINA DUTRA GOMES PINHEIRO (01066489424)
ORIENTADOR: TANIA FERNANDES CAMPOS (60336641400)

Resumo:
O instrumento de medida do ritmo social (SRM) foi elaborado em inglês e reflete a rotina
diária da cultura norte-americana, por isso, o objetivo desse estudo foi de traduzir e validar
esse instrumento para a língua portuguesa. Participaram do estudo 25 pacientes no estágio
crônico de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), sendo 13 homens e 12 mulheres e 15
indivíduos saudáveis, 07 homens e 08 mulheres, na faixa etária de 25 a 83 anos. Os
participantes fizeram o registro do horário que realizaram suas atividades diárias durante
uma semana e 16 desses indivíduos fizeram por duas semanas. No estudo não foi
encontrada diferença significativa nos escores do SRM entre as semanas, observando-se
características satisfatórias quanto a confiabilidade teste-reteste. O escore do SRM com
maior freqüência foi de 5,75 para os pacientes e para os saudáveis foi de 5,25, não havendo
diferença significativa entre eles, sugerindo assim a integridade dos mecanismos de
sincronização. Os indivíduos do estudo apresentaram maior regularidade nos horários das
atividades do que encontrado em outros países, mantendo-se mais sincronizados a fatores
como horário de levantar e deitar, e de refeição, sugerindo assim características culturais
diferentes. Dessa forma, a versão para a língua portuguesa do SRM apresentou
confiabilidade e validade para ser utilizado em pacientes pós-AVC. A aplicação desse
instrumento poderá contribuir para a definição da evolução do paciente à nível social e de
saúde.
Palavras chave: Tradução, língua portuguesa, SRM
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão
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CÓDIGO: SB0270
TÍTULO: EXPRESSÃO DAS PROTEÍNAS BCL-2, MDM2 EM EPITÉLIO DE CISTOS
ODONTOGÊNICOS
ALUNO: NORBERTO BATISTA DE FARIA JÚNIOR (03445485461)
ORIENTADOR: HEBEL CAVALCANTI GALVAO (41291824472)
CO-AUTOR: TARCILA MORAIS DE CARVALHO FREITAS (97005240510)
CO-AUTOR: DIANA ROSADO LOPES (00974259403)
CO-AUTOR: LELIA BATISTA DE SOUZA (08588724472)

Resumo:
Os cistos odontogênicos representam entidades de grande interesse na clínica odontológica
em função da sua freqüência e comportamento variados. A atividade proliferativa do
revestimento epitelial é um dos fatores que tem papel significante no crescimento dos cistos
e na sua possível recidiva. Têm sido atribuído à proteína bcl-2 a função de prolongar a
sobrevivência das células protegendo-as contra a apoptose. A proteína mdm2 suprime a
habilidade do p53 inibir a proliferação celular ou induzir a morte celular, realçando o
potencial oncogênico da mesma. Sendo assim nos propusemos a avaliar imunohistoquimicamente a expressão do bcl-2 e do mdm2 em 15 cistos radiculares e 11 cistos
dentígeros e 11 ceratocistos odontogênicos, na tentativa de relacionar a sua positividade à
atividade proliferativa destas entidades. A análise qualitativa das lâminas do respectivo
material submetidas à reação imuno-histoquímica demonstrou que nenhum dos 37 casos de
cistos se mostraram imunorreativos ao mdmd2. No que se diz respeito ao bcl-2, 7 casos de
ceratocistos foram marcados. Essa marcação ocorreu quase que de forma exclusiva na
camada basal do epitélio destes cistos. Os radiculares e dentígeros também não foram
reativos ao bcl-2. Podemos concluir que a positividade aumentada do bcl-2 nos ceratocistos
justifica, em parte, o seu elevado potencial de crescimento e nos leva a refletir sobre a
possível natureza neoplásica desta entidade.
Palavras chave: cistos odontogênicos, imuno-histoquímica, apoptose
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0273
TÍTULO: ASSOCIAÇÃO ENTRE ALGUMAS VARIÁVEIS DEMOGRÁFICAS E
SOCIO-ECONÔMICAS E O BAIXO PESO AO NASCER NO RIO GRANDE DO
NORTE, 1997-2000
ALUNO: MARIA ALDILENE DANTAS (03904475444)
ORIENTADOR: LARA DE MELO BARBOSA (70407690425)

Resumo:
Vários autores têm revelado estudos sobre a associação entre algumas variáveis com a
incidência do baixo peso ao nascer. A importância de tais estudos reside no fato de que
sabidamente o baixo peso ao nascer contribui de forma significativa para a mortalidade e
morbidade infantil. Acreditando na importância desse tipo de estudo, planejou-se identificar
a relação de alguns fatores de risco que podem estar associados ao baixo peso ao nascer.
Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo identificar associações entre o baixo
peso ao nascer e algumas variáveis demográficas, epidemiológicas e medicas contidas na
Declaração de Nascidos Vivo (DN), instrumento de coleta do Sistema de Informações
sobre Nascidos Vivos - SINASC, que é a fonte informacional desse trabalho. As
informações levantadas são as provenientes do RN, entre os anos de 1997 e 2000. Foram
utilizadas tabelas de contingências, e, para a análise estatística, as associações entre o peso
ao nascer e outras variáveis foram estimadas pela razão dos produtos cruzados-Odds Ratio
(OR) e respectivos intervalos de 95% de confiança. Adicionalmente, testes c2 foram
utilizados para verificar associações. Os resultados, evidenciados neste trabalho, revelam
que as principais variáveis associadas ao baixo peso ao nascer no RN foram: a idade da
mãe, principalmente entre as adolescentes (idade <=19 anos); o número de consultas no
pré-natal (< 3) e a variável instrução materna (nas camadas com menor nível de
escolaridade).
Palavras chave: Peso ao nascer, Fatores socioeconômicos,
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0275
TÍTULO: BIOCOMPATIBILIDADE DO ETILCIANOACRILATO E DO
ISOBUTILCIANOACRILATO COMO AGENTE DE SUTURA EM RATOS
ALUNO: LUCIANA BASTOS ALVES (00909293490)
ORIENTADOR: EDUARDO GOMES SEABRA (08610878449)

Resumo:
Os cianoacrilatos são adesivos que vêm sendo utilizados em áreas da medicina e
odontologia, por isso diversas pesquisas têm sido desenvolvidas sobre esses materiais. A
presente pesquisa objetiva avaliar as propriedades biológicas dos cianoacrilatos em
subcutâneos de ratos. Para esta pesquisa, foram selecionados 20 ratos da raça Wistar, que
foram avaliados nos períodos de 15 e 30 dias. Para a realização do experimento, os animais
foram previamente anestesiados, cada animal teve a região dorsal escapular e pélvica
tricotomizada e feita a anti-sepsia com solução de álcool iodado. Assim, os animais
posicionados em mesa cirúrgica apropriada, receberam duas incisões de aproximadamente
7mm, sendo o tecido subcutâneo cuidadosamente divulsionado por tesoura de ponta romba.
Na incisão direita foi utilizado o etilcianoacrilato (SUPER BONDER) e na esquerda o
isobutilcianoacrilato. Decorridos os períodos acima descritos, os animais foram novamente
anestesiados, as áreas operadas anteriormente tricotomizadas e removidas em blocos as
regiões correspondentes às incisões e coaptações. Em seguida, os animais foram
sacrificados de acordo com o grupo predeterminado e as peças cirúrgicas fixadas em formal
a 10% e, após receberem tratamento histológico de rotina para inclusão em parafina, os
blocos foram cortados seriadamente e os cortes histológicos corados pela hematoxilina e
eosina (HE). Posteriormente as lâminas serão observadas e os resultados analisados
estatisticamente.
Palavras chave: Biocompatibilidade, adesivos, sutura
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão
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CÓDIGO: SB0282
TÍTULO: QUALIDADES FÍSICAS, REAÇÃO TECIDUAL E PADRÃO DE
APRESENTAÇÃO DE EMBALAGENS DE FIOS DE SUTURA DE VÁRIAS MARCAS
USADAS NA ROTINA DE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.
ALUNO: FRANCISCA YANE BULCÃO DE MACÊDO (87634279315)
ORIENTADOR: ALDO DA CUNHA MEDEIROS (07117701404)
CO-AUTOR: NARA MEDEIROS CUNHA DE MELO (83815295300)

Resumo:
Objetivo: Analisar as qualidades físicas, apresentação das embalagens e reação dos tecidos
aos fios aos fios de sutura usados de rotina no HUOL. Método: Foram utilizados os fios de
algodão, nylon, polipropileno, cat-gut simples e seda de quatro marcas, denominadas
1,2,3,4, observando-se as normas da ABNT quanto às informações nas embalagens
individuais e secundárias, resistência à tração (RT), coeficiente de deformação (CD) e
histopatologia. Resultados: qualidade das embalagens - o fabricante 1 atendeu a todos os
itens avaliados. Os fabricantes 2, 3 e 4 omitiram itens importantes nas embalagens dos
materiais. Para RT e CD, a comparação entre as marcas revelou diferenças sem significado
estatístico para a maioria dos fios. Todos os fios de sutura apresentaram resistência maior
do que o recomendado pela ABNT (p<0,05). A histopatologia demonstrou diferenças
significantes das reações dos tecidos aos fios das diversas marcas. Conclusão: O fabricante
1 exibiu padrão uniforme e dentro das normas da ABNT quanto à apresentação das
embalagens, uniformidade que não se repetiu quando se avaliou a RT, CD e reação
tecidual. Algumas marcas apresentam controle de qualidade precário na apresentação das
embalagens.
Palavras chave: FIOS DE SUTURA, REAÇÃO TECIDUAL, EMBALAGENS
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0284
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DA MICROPROPAGAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE MUDAS
DE CANA-DE-AÇÚCAR.
ALUNO: LUCIANA LOPES FERREIRA DE LIMA (04711123482)
ORIENTADOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (39198200453)
CO-AUTOR: MANUELIZA BARBALHO DE SOUZA (04644742481)
CO-AUTOR: FABIANA SILVA DA NÓBREGA (00923173404)
CO-AUTOR: LUCILA KARLA FELIX LIMA DE BRITO (87802643449)

Resumo:
A Usina Estivas abastece em açúcar grande parte da população norteriograndense. Porém,
as variedades mais cultivadas no RN são obtidas de outros estados, gerando problemas de
transporte e de adaptação de mudas. A alternativa para contornar essa situação é o
desenvolvimento de pesquisas que permitam a produção e multiplicação de mudas desta.
Assim, este trabalho tem como objetivo estabelecer um protocolo para a micropropagação
de cana-de-açúcar. Utilizaram-se no experimento meristemas apicais de cana-de-açúcar
pertencentes às variedades RB862615 e RB94522. Estes foram submetidos a uma
desinfestação seguida de choque térmico (52ºC), depois inoculados com a porção foliar
invertida em meio de cultura MS para estabelecimento, mantidos no escuro durante 8 dias.
Em seguida, os mesmos foram transferidos para o claro, e uma semana depois feita à
inversão de suas posições. Diariamente, durante 30 dias, foram computadas as taxas de
contaminação, de oxidação e de brotação. Durante o experimento observaram-se altas taxas
de contaminação e oxidação nas duas variedades. Na RB862615, 33% contaminaram, 71%
oxidaram e 5,7% formaram brotos. Com relação a RB94522, a taxa de contaminação foi de
57%, a de oxidação 45% e a de brotação 4,5% . Acredita-se que as altas taxas de
contaminação ocorreram devido a bactérias resistentes ao calor, e as de oxidação, em
virtude do fotoperíodo usado no experimento. Diante disto, novos experimentos serão
realizados para de otimizar este protocolo.
Palavras chave: Micropropagação, cana-de-açúcar, protocolos
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0285
TÍTULO: ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NO TRATAMENTO E PREVENÇÃO DA
INSÔNIA EM IDOSOS
ALUNO: LAURIANA MEDEIROS E COSTA (03697809490)
ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO (00446114472)

Resumo:
INTRODUÇÃO: O presente trabalho trata de uma pesquisa exploratório-descritiva acerca
da atuação da Enfermagem junto ao paciente idoso portador de insônia, sendo realizada
com o propósito de adquirir instrumentos que contribuam para a melhoria da qualidade de
vida do idoso e subsidiem a prática. OBJETIVOS: Conhecer as causas da insônia em idosos
no ambiente hospitalar identificadas pela Enfermagem; identificar as ações de Enfermagem
no tratamento e prevenção da insônia. METODOLOGIA: Estudo exploratório-descritvo
com uma abordagem qualitativa. Foram entrevistados onze profissionais (enfermeiros,
técnicos e auxiliares de enfermagem) de um hospital público de Natal. Os dados foram
analisados com base na análise do discurso, segundo Bardin (1997). RESULTADOS:
Principais causas da insônia: dificuldade de adaptação à rotina e ao ambiente hospitalar, a
patologia, a ansiedade, a ociosidade e o desconforto de ordem física e psicológica. As ações
terapêuticas e preventivas são de promoção do conforto ao paciente, redução de sua
ansiedade através de orientações e apoio psicológico, colaboração para uma melhor
adaptação do paciente à rotina e ao ambiente hospitalar, e a administração de fármacos
prescritos. CONCLUSÃO: Observou-se que a insônia é causada pelos fatores relacionados
ao ambiente hospitalar e à patologia, e que as ações de Enfermagem têm como foco a
realização de cuidados para a promoção do conforto e a administração de fármacos ao
paciente.
Palavras chave: INSÔNIA, IDOSOS, ENFERMAGEM
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0286
TÍTULO: HEPARINA E HEPARAM SULFATO ISOLADOS DOS TECIDOS DO
CAMARÃO BRANCO Santos,VO; Pereira, CM;Souza,DMC; Santos, EA e Chavante,SF
(Departamento de Bioquímica- Universidade Federal do Rio Grande do Norte –UFRN)
ALUNO: VANESSA OLINTO DOS SANTOS (00906779430)
ORIENTADOR: SUELY FERREIRA CHAVANTE (33615217420)
CO-AUTOR: CELTON PEREIRA DE MOURA (02754394451)
CO-AUTOR: DACIO MICHEL DA CRUZ SOUZA (87813599420)
CO-AUTOR: ELIZEU ANTUNES DOS SANTOS (41305655400)

Resumo:
A heparina e o heparam sulfato são carboidratos complexos, pertencentes a família dos
glicosaminoglicanos(GAGs). Estão envolvidos em diversos processos biológicos
importantes, por isso vem sendo objeto de inúmeros estudos. Assim, este presente trabalho
tem por objetivo identificar e caracterizar estruturalmente os principais GAGs isolados do
camarão Litopenaeus schimtti. O camarão foi dessecado em vísceras da cabeça e tecido
abdominal e submetidos, separadamente, a delipidação com acetona. Os GAGs foram
isolados após proteólise, complexação com resina de troca iônica e eluídos na presença de
diferentes concentrações de NaCl 2,0M e 3,0M. As frações obtidas (R2M e R3M), foram
purificadas pelo fracionamento com acetona e os produtos foram caracterizados por
eletroforese em gel de agarose nos sistemas PDA, Bário/PDA e tris-acetato, e por
degradações enzimáticas. A fração R2M de ambos os tecidos, revelaram a presença de
compostos tipo heparam sulfato e condroitim sulfato. No sistema bário/PDA, apenas a
fração R3M proveniente do tecido visceral da cabeça apresentou as bandas de migração
rápida e lenta da heparina, sendo ainda susceptível a ação da heparinase obtendo como
produto compostos similares a heparina de mamíferos. Enquanto que a R3M do tecido
abdominal foi mais susceptível a ação da heparitinase II sugerindo que se trata de um
heparam sulfato. A descoberta destes compostos em invertebrados pode fornecer subsídios
para o desenvolvimento de novos agentes farmacológicos.
Palavras chave: heparina, Heparam Sulfato, Crustaceo
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0291
TÍTULO: SAÚDE E CIDADANIA: CONTRIBUIÇÃO A UMA VISÃO CRÍTICA DA
REALIDADE?
ALUNO: JOSÉ JAILSON DE ALMEIDA JÚNIOR (00968586481)
ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO (00446114472)
CO-AUTOR: LIANA DA COSTA BARROS (01184106444)

Resumo:
O estudo em questão surgiu da experiência dos autores na Disciplina Saúde e Cidadania
(SACI), visa confrontar entre dois grupos de estudantes da UFRN que viveram realidades
diferentes do processo de ensino/aprendizagem as suas concepções acerca do trabalho em
saúde. Investigou-se se o grupo de alunos egressos da SACI apresenta uma visão ampla e
crítica de saúde bem como das demais categorias em relação aos outros estudantes. A
metodologia tem caráter descritivo exploratório, com abordagem qualitativa, sendo
utilizado como suporte “material” os dados empíricos obtidos da discussão surgida em
grupo focal. Os resultados foram elaborados através das representações dos acadêmicos
sobre: saúde, humanização, interação universidade/comunidade e ser profissional de saúde
na comunidade. O grupo que participou da SACI apresentou uma visão ampla e crítica de
saúde bem como das demais categorias. Isso denota uma preocupação dos mesmos com a
qualidade do profissional a ser formado pela universidade, assim como a importância de
uma prática humanizada na saúde. Observou-se, baseados na investigação, portanto, que é
necessário uma maior interação acadêmica entre a universidade, serviços de saúde e a
comunidade para possibilitar a formação de um profissional engajado com uma prática
social.
Palavras chave: Saúde, Formação Profissional, Cidadania
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0292
TÍTULO: ESTUDO DAS ASSOCIAÇÕES ENTRE RESULTADOS PERINATAIS E
NÚMERO DE CONSULTAS DE PRÉ-NATAL EM DIFERENTES FAIXAS ETÁRIAS
MATERNAS, NAS REGIÕES SUDESTE E NORDESTE DO BRASIL.
ALUNO: MARIA ALDILENE DANTAS (03904475444)
ORIENTADOR: GEORGE DANTAS AZEVEDO (67381286491)
CO-AUTOR: TECIA MARIA DE OLIVEIRA MARANHAO (13049127449)

Resumo:
Em relato prévio, analisando estatísticas de nascidos vivos na região Nordeste (NE) do
Brasil, demonstramos associação significativa entre o número de consultas realizadas no
pré-natal (NCP) e as taxas de cesarianas e parto pré-termo e pós-termo. No presente
trabalho, objetivamos investigar a associação entre NCP e os resultados perinatais, em
diversas faixas etárias da mãe, comparando os resultados obtidos para a região NE, com
aqueles oriundo da região SE. Foram analisados registros oficiais das duas regiões, do ano
de 1999. Os dados foram obtidos do (SINASC) do Ministério da Saúde, Brasil. Foram
considerados 2 grupos de acordo com a idade da mãe: Grupo I (adolescentes, de 10 a 19
anos) e grupo II (Controle, de 20 a 29 anos). Empregou-se tabelas de contingências para
associar a variável NCP com variáveis dos resultados perinatais, como tipo de parto, Peso
ao nascer e Duração da gestação. testes c2 foram utilizados para verificar significância das
associações e a razão dos produtos cruzados-Odds Ratio (OR) e respectivos intervalos de
95% A proporção de parto vaginal foi estatisticamente maior na região NE do que na região
SE. Com relação ao peso, evidenciou que as mães da região SE que realizaram de 1 a 3 e de
4 a 6 consultas no pré-natal,estiveram mais propensas a terem filhos com baixo peso, do
que aquelas nativa da região NE. Quanto à duração da gestação, notou-se que a relação
entre maior NCP e a ocorrência de parto pré-termo foi mais significativa na região SE.
Palavras chave: consultas realizadas no pré-natal, nas mães da região Nordeste e Sudeste,
Peso ao nascer, Tipo de parto
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0294
TÍTULO: ESTABELECIMENTO DE PROTOCOLO PARA CULTIVO HIDROPÔNICO
DE PLÂNTULAS DE ABACAXIZEIRO (Ananas comosus).
ALUNO: FABIANA SILVA DA NÓBREGA (00923173404)
ORIENTADOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (39198200453)
CO-AUTOR: CAMILA PIMENTEL MARTINS (03601853477)
CO-AUTOR: LUCIANA LOPES FERREIRA DE LIMA (04711123482)
CO-AUTOR: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA (46609954453)

Resumo:
Embora o abacaxizeiro seja uma frutífera economicamente importante para o RN, não se
conseguiu elevar sua produção devido à salinidade dos solos. Estabelecer sistemas
hidropônicos é uma opção para ampliar a produtividade de algumas culturas e também
servir de sistema para selecionar ex vitro somaclones resistentes à salinidade. A fim de
estabelecer um protocolo para cultivo hidropônico de plântulas de abacaxizeiro, foram
utilizadas plantas obtidas in vitro a partir de 3 combinações de BAP e ANA (mg/L):
T1=1+0,5; T2=0,5+0,25 e T3=0,25+0,12, respectivamente. Em casa de vegetação, as
plantas foram postas em bandejas com solução nutritiva de Hoagland durante 60 dias. A
cada 30 dias, foram avaliados: número de folhas, altura da plântula, comprimento da raiz,
altura e largura da folha D e diâmetro da roseta. Os pesos fresco e seco foram avaliados no
início e final do experimento, respectivamente. Após 60 dias, as plantas tiveram bom
desenvolvimento, com médias maiores em todos os caracteres avaliados no tratamento T1,
salvo o número de folhas. A utilização desse sistema de cultivo em hidroponia, apesar de
simples, pode ser empregado para realizar experimentos de seleção ex vitro de plantas de
abacaxizeiro micropropagadas em presença de 1 BAP + 0,5 ANA (mg/L), pois nesta
concentração, as plântulas tiveram um melhor desenvolvimento, possivelmente devido a
um efeito cumulativo e residual destes hormônios encontrados em maior concentração no
momento do cultivo in vitro.
Palavras chave: abacaxizeiro, cultivo hidroponico, protocolo
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0295
TÍTULO: INCORPORAÇÃO DE TEOFILINA EM MICROCÁPSULAS DE XILANA
ALUNO: TOSHIYUKI NAGASHIMA JÚNIOR (02705187464)
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)
CO-AUTOR: HYWRE CESAR DE BRITO PINTO (05529117473)
CO-AUTOR: SÉRGIO VALÉRIO MENDONÇA DA SILVA (91436516404)

Resumo:
Os sistemas microparticulares tornaram-se de uso corrente no meio terapêutico, para carrear
princípios ativos (PA). Tais sistemas permitem elevar a absorção e reduzir a toxicidade de
PAs potentes através do controle da distribuíção do mesmo no corpo humano. A xilana é
um polímero natural extraído de dejetos vegetais, principalmente na parede celular do
sabugo de milho. O objetivo desse trabalho foi incorporar teofilina nas microcápsulas de
xilana (MCX) através da técnica de reticulação interfacial. Uma solução alcalina de xilana
2,5%(p/v) em hidróxido de sódio (0,6N) contendo 500mg de teofilina (TE), foi
emulsionada com uma solução hidrofóbica contendo clorofórmio:cicloexano (1:4) e um
tensioativo, mediante agitação mecânica constante por 10 min. A reticulação foi realizada
com a adição de uma solução de cloridrato de tereftaloila (CL) a 5% durante 30 min; e foi
interrompida com a adição de cicloexano ao sistema. A adição de CL promoveu ligações
entre as moléculas do polímero e fez com que este precipitasse na interface dos líquidos
promovendo a formação de uma superfície rígida por toda a extensão das gotículas. As
MCX apresentaram aspecto visual bastante semelhante ao sistema produzido sem TE,
possuindo forma bastante esférica ao microscópio óptico e diâmetro um pouco superior.
Uma análise espectrofotométrica indicou presença de TE na água de lavagem, mostrando
que as MCX são capazes de armazenar TE sem alterações significantes a sua forma.
Palavras chave: Xilana, Microcápsulas, Polimerização interfacial
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0296
TÍTULO: TRATAMENTO DE ÁREA CRUENTA DO FÍGADO COM QUITOSANO
APÓS LESÃO HEPÁTICA EM RATOS.
ALUNO: SILVANA GOMES ALVES (03603826493)
ORIENTADOR: ALDO DA CUNHA MEDEIROS (07117701404)
CO-AUTOR: NARA MEDEIROS CUNHA DE MELO (83815295300)
CO-AUTOR: FRANCISCA YANE BULCÃO DE MACÊDO (87634279315)

Resumo:
Objetivos: avaliar os efeitos de membrana de quitosano na hemostasia, inflamação e função
hepática, por ocasião do tratamento de áreas cruentas do fígado. Metodologia: utilizados 20
ratos Wistar divididos em 2 grupos de 10. Após anestesia, foram submetidos a lesão na
superfície hepática. No grupo A foi aplicado filme de quitosano sobre a lesão, fixado com
catgut simples 5-0. No grupo B a área cruenta não foi tratada. Animais sacrificados após 10
dias de observação. Dosagem de TGP, TGO, fosfatase alcalina. Contagem do tempo para
hemostasia, contagem de aderências peritoneais, histopatologia da área tratada. Análise
estatística ANOVA, significância 0,05. Resultados: no grupo A o tempo de hemostasia
mostrou-se menor, porém sem significado estatístico (p>0,05). Nâo houve diferença nas
provas de função hepática entre os 2 grupos. A membrana de quitosano provocou reação
inflamatória mais intensa no grupo A. No grupo B observou-se fígado histologicamente
normal na área de lesão. Conclusão: o quitosano funcionou como hemostático, não se
mostrou hepatotóxico e não contribuiu para formação de aderências peritoneais.
Palavras chave: FÍGADO, QUITOSANO, LESÃO HEPÁTICA
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0298
TÍTULO: CLONAGEM DO GENE SCMUTM1 EM VETORES DE SUPEREXPRESSÃO EM PLANTAS
ALUNO: RAPHAEL CLEOFAS ANDRADE SILVA (01264134444)
ORIENTADOR: KÁTIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825)
CO-AUTOR: ALEXSANDRA FERNANDA DE OLIVEIRA LIMA (03552443495)
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)

Resumo:
A molécula de DNA está sujeita a lesões causadas por agentes tanto exógenos quanto
endógenos. A fim de corrigí-las, existem diversos mecanismos de reparo que restauram a
composição e a estrutura do DNA, como o Reparo por Excisão de Base (REB). Esses
mecanismos estão bem caracterizados desde procariotos até humanos, porém há pouco
conhecimento em plantas. A proteína MutM é uma DNA glicosilase envolvida no reparo de
lesões oxidativas pelo mecanismo REB. Este trabalho consistiu em clonar o gene scMutM1
de cana-de-açúcar em dois vetores de super-expressão, o pAHC17, específico para
monocotiledôneas com o promotor do gene da Ubiquitina, e o vetor pKCS19 contendo o
promotor CaMV35S, para. O plasmideo contendo o gene scMutM1 foi digerido com as
endonuclease de restrição NotI e SalI. Tanto esta seqüência como os vetores foram tratados
com a enzima de modificação T4 DNA polimerase, a fim de criar pontas cegas permitindo
assim a ligação. Esta ligação foi depois transformada em E.coli DH10B e foram
selecionadas as colônias que tinham a construção por mini-prep e digestão. Com estes
clones será realizada a transformação de cana-de-açúcar por bombardeamento, e a de
Arabidopsis utilizando o método de infiltração dos botões florais utilizando a bactéria.
Palavras chave: Reparo de DNA, Cana-de-açúcar, MutM glicosilase
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0300
TÍTULO: CLONAGEM DE UMA SEQUÊNCIA DE CDNA DE CANA-DE-AÇÚCAR
HOMÓLOGA À AP ENDONUCLEASE EM VETORES DE SUPER-EXPRESSÃO EM
PLANTAS
ALUNO: CYNTHIA QUINDERÉ CARDOSO (04663930409)
ORIENTADOR: KÁTIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825)
CO-AUTOR: ANA KATARINA NASCIMENTO DE AZEVEDO (03552599401)
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)
CO-AUTOR: KÁTIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825)

Resumo:
Todos os organismos estão sujeitos a lesões no DNA causadas por fatores externos e até
mesmo o próprio metabolismo. Para que essas lesões não sejam prejudiciais é necessária
sua correção por sistemas de reparo, como por exemplo, o Reparo por Excisão de Base
(REB). A AP endonuclease é uma enzima da via REB que reconhece e remove sítios
apurinicos ou apirimidicos (sítios AP). Em estudos anteriores, foi observada a presença de
dois genes homólogos a AP endonuclease em cana-de-açúcar (scARP1 e scARP3). Para
compreender como essas seqüências são reguladas em plantas, nossos objetivos foram
caracterizar funcionalmente o gene scARP1 através da super-expressão em cana-de-açúcar
e em Arabidopsis thaliana. Para isso, foi realizada a clonagem deste gene em dois vetores
de super-expressão, o pAHC17, vetor para monocotiledôneas com o promotor do gene
Ubiquitina, e o pKCS18, vetor para dicotiledôneas com o promotor do vírus CaMV35S. O
gene foi subclonado através da digestão com NotI e SalI e tratado, juntamente com os
vetores, com T4-DNA polimerase, a fim de criar pontas cegas de modo que permitissem
sua ligação com estes vetores. Ambos vetores foram tratados também com a enzima de
modificação fosfatase alcalina para que houvesse a remoção do grupo fosfato 5’. A
transformação da cana-de-açúcar será feita por bombardeamento, enquanto as plantas de
Arabidopsis thaliana serão transformadas por infiltração dos botões florais utilizando a
Agrobacterium tumenfaciens.
Palavras chave: Reparo de DNA, Cana-de-açúcar, AP endonuclease
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0303
TÍTULO: SUBCLONAGEM DOS GENES SCARP1 E SCARP3 - AP
ENDONUCLEASES DE CANA-DE-AÇÚCAR - PARA ANÁLISE FUNCIONAL.
ALUNO: ANA KATARINA NASCIMENTO DE AZEVEDO (03552599401)
ORIENTADOR: KÁTIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825)
CO-AUTOR: CYNTHIA QUINDERÉ CARDOSO (04663930409)
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)

Resumo:
A via Reparo por Excisão de Base é realizada por diversas enzimas como glicosilases, que
reconhecem e removem bases lesadas seja por oxidação, alquilação ou por deaminação.
Após a retirada da base lesada é gerado na fita de DNA um sítio AP, que é reconhecido e
clivado por uma AP endonuclease. Esta lacuna gerada é então completada e ligada por
DNA polimerases e DNA ligases. Estudos prévios em cana-de-açúcar mostraram a
presença de duas seqüências homólogas a AP endonuclease: scARP1 e scARP3. Além
disso, foi observado utilizando ferramentas de bioinformática que ambos os genes
apresentam os domínios funcionais da família de AP endonuclease. O primeiro passo deste
trabalho foi então de caracterizar funcionalmente o scARP1 e scARP3, através de
experimentos de complementação bacteriana. Para realizá-lo, foi necessário transferir o
gene scARP1 e scARP3 para o plasmídeo pBC. Nesta clonagem o plasmídeo pBC e o
plasmídeo contendo os genes scARP1 e scARP3 foram digeridos com as endonucleases de
restrição Not1 e Sal1. Estes fragmentos foram ligados e transformados em E.coli DH10B
de modo a selecionar colônias que possuam o gene scARP1 ou scARP3 ligados ao
plasmídeo pBC. De modo a confirmar estes resultados foram realizadas mini-preps e
digestão deste material. O próximo passo do trabalho, agora com estes materiais, será de
realizar experimentos de complementação utilizando cepas proficientes e deficientes em
reparo para analisar funcionalmente estes genes em sistemas procarióticos.
Palavras chave: Reparo de DNA, Cana-de-açúcar, AP endonuclease
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0308
TÍTULO: EFEITOS DO QUITOSANO NA CICATRIZAÇÃO DE ANASTOMOSES DO
CÓLON.
ALUNO: NARA MEDEIROS CUNHA DE MELO (83815295300)
ORIENTADOR: ALDO DA CUNHA MEDEIROS (07117701404)
CO-AUTOR: SILVANA GOMES ALVES (03603826493)
CO-AUTOR: FRANCISCA YANE BULCÃO DE MACÊDO (87634279315)

Resumo:
Objetivos: observar o efeito protetor do quitosano na resistência da anastomose do cólon à
pressão, a reação inflamatória e a qualidade da cicatrização. Metodologia: utilizados 20
ratos Wistar, separados em 2 grupos de 10. Após anestesia e laparotomia, foi feita
ressecção de 1 cm do cólon e anastomose com fio prolene 6-0. Grupo A: aplicação de filme
de quitosano envolvendo a anastomose, fixado com sutura. Grupo B: aplicado 1ml de sol.
salina 0,9% sobre a anastomose. Após 10 dias, aplicou-se dose letal de anestésico. Feito
teste de resistência da anastomose à pressão, avaliada a macroscopia, microscopia e
contadas as aderências peritoneais. Usado teste t com significância 0,05. Resultados: no
grupo A a resistência foi significativamente maior do que no controle (p<0,0%). Número de
aderências sem diferença entre os grupos A e B. Na histopatologia o quitosano não
aumentou a reação inflamatória, apesar de acrescentado mais um corpo estranho sobre a
mesma. Conclusão: ficou demonstrado o efeito protetor do quitosano, sem aumento de
reação inflamatória.
Palavras chave: Quitosano, Cólon, Anastomose
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0312
TÍTULO: Desgranulação dos heparinócitos do molusco ANOMALOCARDIA
BRASILIANA e sua correlaçãocom mastócitos de vertebrados
ALUNO: RODOLFO DANIEL DE A. SOARES (00981519407)
ORIENTADOR: ELIZEU ANTUNES DOS SANTOS (41305655400)
CO-AUTOR: DACIO MICHEL DA CRUZ SOUZA (87813599420)
CO-AUTOR: VANESSA OLINTO DOS SANTOS (00906779430)
CO-AUTOR: CELTON PEREIRA DE MOURA (02754394451)

Resumo:
Anomalocardia brasiliana tem alto teor de heparina, localizada em tecidos que fazem
contato com o meio externo do animal, como manto e ctenídeo. A heparina é confinada a
grânulos em células epiteliais (heparinócitos) sugerindo papel na defesa inata, como
provavelmente ocorre em mastócitos de vertebrados. Para ter uma melhor caracterização
desses heparinócitos, amostras de manto e ctenídeo foram expostas, separadamente, a
soluções contendo os agentes desgranulantes Composto 48/80 e sulfato de Polimixina B.
As amostras de tecidos foram incubadas por 20 minutos com Composto 48/80 (100
microgramas/ml) ou sulfato de Polimixina B (50 microgramas/ml) e em seguida, lavadas
duas vezes em água do mar. O teor residual de heparina de amostras testadas com o
Composto 48/80 foi determinado por densitometria de eletroforese em gel de agarose e o
peso molecular por eletroforese em gel de poliacrilamida. Os tecidos foram, ainda,
analisados por microscopia óptica utilizando-se colorações (HE) e (PAS/ Azul de Alcian e
Azul de toluidina).Os resultados demonstraram redução de 5% no teor de heparina pelo uso
do Composto 48/80, sem qualquer alteração no peso molecular da heparina. As análises
histológicas mostraram que ambos os tecidos apresentaram desgranulação tanto frente a
Composto 48/80 quanto Polimixina B, como ocorre em mastócitos de mamíferos,
reforçando a similaridade desses dois grupos celulares.
Palavras chave: Mastócito, Desgranulação, Heparina
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0313
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA FORÇA DE AGITAÇÃO NA PRODUÇÃO DE
MICROCÁPSULAS DE GELATINA PELO MÉTODO DE RETICULAÇÃO
INTERFACIAL.
ALUNO: HICHARDSON RODRIGO GOMES DANTAS (01086398432)
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)
CO-AUTOR: LISSANDRA DE SOUZA QUEIROZ (01209129450)
CO-AUTOR: TOSHIYUKI NAGASHIMA JÚNIOR (02705187464)

Resumo:
A microencapsulação é uma técnica de revestimento em camadas poliméricas, capaz de
formar um invólucro com o intuito de carrear princípios ativos destinados a liberação
controlada. A gelatina é um polímero muito usado na produção de microcápsulas por sua
capacidade de produzir sistemas estáveis de meio interno hidrofílico. O objetivo deste
trabalho foi demonstrar a influência de forças de agitação na produção de microcápsulas de
gelatina usando a técnica de reticulação interfacial. Para demonstrar essa influência foram
usadas duas forças distintas: a agitação magnética (AGmag) e a agitação mecânica
(AGmec). Tais metodologias conduziram a formação de suspensões de aspecto visual
homogêneo e coloração leitosa, apresentando variações no pH (7,1 e 8,1 para AGmag e
Agmec, respectivamente), e na granulometria (72,13±56µm e 45,5±39µm, para AGmag e
Agmec, respectivamente). Essa diferença pode ser justificada partindo do principio que a
AGmec propicia uma agitação mais constante e vigorosa em relação a AGmag. Portanto, os
resultados demonstraram que a força de agitação é uma variável capaz de ocasionar
alterações significativas no processo de obtenção de micropartículas de gelatina. E ambas
as forças de agitação mostraram-se capazes de produzir sistemas microencapsulados que
podem ser aplicáveis na indústria farmacêutica como carreadores medicamentosos.
Palavras chave: gelatina, Microcápsulas, Polimerização interfacial
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão

XIV Congresso de Iniciação Científica da UFRN

Natal, 21 a 24 de outubro de 2003

CÓDIGO: SB0314
TÍTULO: ESTUDO DO COMPORTAMENTO DA ANFOTERICINA B EM
MICROEMULSÃO BIOCOMPATÍVEL DE USO FARMACÊUTICO
ALUNO: BOLIVAR PONCIOANO GOULART DE LIMA DAMASCENO
(91616751487)
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)
CO-AUTOR: IVONETE BATISTA DE ARAUJO (05614082468)
CO-AUTOR: VICTOR ALMEIDA DOMINICI (05161954418)

Resumo:
A anfotericina B (AmB) permanece como fármaco de escolha no tratamento de infecções
fúngicas sistêmicas em pacientes imunocomprometidos. Vários estudos têm sugerido novas
formulações que diminuam sua elevada toxicidade. Microemulsão (ME), uma destas
formulações, forma um sistema termodinamicamente estável de fases oleosas e aquosas
estabilizadas por um conjunto de tensoativos. O objetivo deste trabalho foi desenvolver
uma ME biocompatível e estudar o comportamento deste sistema frente a incorporação de
AmB. A ME foi preparada com 68%(p/v) de tampão fosfato pH 7,4, 11%(p/v) de Captex®
200, 6,3%(p/v) de Epikuron® 200 e 14,7%(p/v) de Cremophor® RH 40. A AmB foi
incorporada sob agitação magnética em diferentes concentrações (5 x 10-4 a 5 x 10-3 M).
Cada incorporação de AmB nas MEs (AmB-ME) foi analisada quanto aos seguintes
aspectos: pH, aspecto macroscópico, espectro de absorção eletrônica (EAE) e taxa de
encapsulação (TE). As AmB-MEs foram diluídas à 5 x 10-6 M e avaliadas no pico de 405
nm obtido por varredura. A TE foi estudada através da análise de AmB-ME antes e após
centrifugação (10 min à 9000 g) fazendo o EAE dos sistemas. Como resultado foi obtido
uma ME tipo Winsor IV, com pH em torno de 7,4. Os EAEs das AmB-MEs foram
similares ao do metanol, comprovando que a mesma estava presente no seu estado
monomérico. Sua forte interação com a ME foi comprovada pela alta TE (95% ± 5%).
Consequentemente, a AmB-ME é um sistema apto e promissor para a redução de
toxicidade da AmB.
Palavras chave: Anfotericina B, Microemulsão, Toxicidade
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0315
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DOS COMPOSTOS
QUÍMICOS DO UMBU (Spondia tuberosa).
ALUNO: KATYA ANAYA JACINTO (04708013442)
ORIENTADOR: NELY HOLLAND (58173676615)

Resumo:
Este trabalho teve como propósito realizar a determinação da atividade antioxidante dos
compostos químicos presentes no fruto umbu, em sistema b-caroteno/ácido linoléico e em
homogenato de cérebro de ratos pela medida de malonildialdeído (MDA). Para a realização
das análises, foram obtidos seqüencialmente os extratos etéreo, alcoólico e aquoso a partir
da polpa liofilizada do fruto. A avaliação da atividade antioxidante em sistema b-caroteno e
ácido linoléico foi determinada utilizando-se concentrações de 50, 100, 200, 300 e 400
mg/mL de cada um dos extratos e do padrão a-tocoferol,com leituras em espectrofotômetro
a 470nm. Na análise de MDA, às alíquotas do homogenato de cérebro de ratos foram
adicionadas as concentrações de 0,5, 1,0, 5,0 e 10,0 mg/mL do extrato que apresentou a
melhor atividade antioxidante em sistema b-caroteno/ácido linoléico, bem como do padrão
a-tocoferol, com leituras em espectrofotômetro a 535nm. Na atividade antioxidante em
sistema b-caroteno/ácido linoléico foi verificado que o extrato aquoso apresentou melhor
porcentagem de proteção na concentração de 50mg/mL e nas concentrações superiores o
extrato etéreo mostrou os melhores resultados; as porcentagens de proteção à oxidação
foram um pouco inferiores ao padrão. Na análise de MDA a capacidade de proteção se
assemelhou à do padrão α-tocoferol (p<0,05), sendo que, nas concentrações de 0,5, 1,0 e
5,0mg/mL a inibição à oxidação foi superior ao mesmo, o que denota um boa capacidade
antioxidante.
Palavras chave: Umbu, atividade antioxidante,
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0316
TÍTULO: PADRÃO DIÁRIO DA AUTOCATAÇÃO EM FÊMEAS DE SAGUIS
(Callithrix jacchus) DURANTE O CICLO OVARIANO
ALUNO: CRHISTIANE ANDRESSA DA SILVA (01048887413)
ORIENTADOR: CAROLINA VIRGINIA MACEDO DE AZEVEDO (61903680425)

Resumo:
A catação nos saguis (Callithrix jacchus) apresenta ritmicidade circadiana com padrão
unimodal, podendo variar sua duração e freqüência entre as fases do ciclo ovariano. Com o
objetivo de verificar a existência de modulação do ritmo circadiano da autocatação pelo
ciclo ovariano, foram observadas 3 fêmeas adultas de sagui isoladas, sob condições
ambientais naturais e reforço de iluminação artificial. A autocatação foi registrada por
filmagens em 3 dias consecutivos, seguidos de 2 de intervalo, das 5:00 às 17:00 h. As fases
dos ciclos ovarianos foram determinadas através da dosagem dos níveis da progesterona
fecal, pelo método ELISA, sendo analisados 1 ciclo da fêmea 1(F1) e 3 ciclos das fêmeas
2(F2) e 3(F3). A fêmea 3 teve as menores médias totais diárias da duração e F2 as maiores
médias totais diárias da freqüência (Tukey, p<0,05). A duração e a freqüência dos totais
diários não mostraram relação com as fases do ciclo ovariano em todas as fêmeas, sendo
observadas diferenças pontuais em F2, duração média da fase ovulatória maior que a
folicular, e F3, freqüência média na fase folicular maior que a ovulatória (Tukey, p<0,05).
Não foram encontradas diferenças nos intervalos de confiança das acrofases entre as fases,
os ciclos e as fêmeas. Foram observados padrões uni e bimodais para a autocatação das 3
fêmeas, sem relação com o ciclo ovariano. Os resultados sugerem a ausência de modulação
do ritmo circadiano de autocatação pelo ciclo ovariano em fêmeas isoladas de saguis.
Palavras chave: ritmo circadiano, ciclo ovariano, autocatação
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0317
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DOS COMPOSTOS
QUÍMICOS DO PEDÚNCULO DO CAJU (Anacardium occidentale).
ALUNO: AMAZILLE SILAYNE DA SILVA NUNES (03139814429)
ORIENTADOR: NELY HOLLAND (58173676615)

Resumo:
O presente trabalho teve como objetivo determinar a capacidade antioxidante de compostos
químicos em sistema b-caroteno/ácido linoléico e em homogenato de cérebro de ratos pela
medida de malonildialdeído (MDA). A partir dos extratos etéreo, alcoólico e aquoso
obtidos da polpa liofilizada do pedúnculo do caju, e do padrão a-tocoferol, foi avaliada a
atividade antioxidante nas concentrações de 50, 100, 200, 300, e 400mg/mL,
simultaneamente a um controle, em sistema b-caroteno/ácido linoléico. Na análise de MDA
foram adicionadas as concentrações de 0,5; 1,0; 5,0 e 10,0 mg/mL do extrato que
apresentou a melhor atividade antioxidante em sistema b-caroteno/ ácido linoléico, bem
como do padrão a-tocoferol, ao homogenato de cérebro de ratos. Em ambas as análises
foram realizadas leituras em espectrofotômetro. De acordo com os resultados foi observado
que o extrato etéreo apresentou a maior capacidade em inibir a oxidação em sistema bcaroteno/ácido linoléico, juntamente com o aquoso, havendo diferença significante
(p>0,05) destes extratos em relação ao extrato alcoólico, porém a atividade antioxidante do
padrão a-tocoferol foi significantemente superior à dos extratos. Entretanto, na análise de
MDA, o extrato etéreo do caju apresentou elevada capacidade antioxidante, não havendo
diferença significante (p<0,05) do α-tocoferol.
Palavras chave: caju, capacidade antioxidante,
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0323
TÍTULO: POLIMERIZAÇÃO INTERFACIAL, UM NOVO MÉTODO DE OBTENÇÃO
DE MICROCÁPSULAS DE GELATINA
ALUNO: LISSANDRA DE SOUZA QUEIROZ (01209129450)
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)
CO-AUTOR: HICHARDSON RODRIGO GOMES DANTAS (01086398432)
CO-AUTOR: TOSHIYUKI NAGASHIMA JÚNIOR (02705187464)
CO-AUTOR: KLARISSA BEZERRA DE SOUZA (04880169404)

Resumo:
A gelatina é um biopolímero muito usado como encapsulante, por ser capaz de formar
sistemas de alta estabilidade e meio interno hidrofílico. As microcápsulas são sistemas
terapêuticos que possuem a capacidade de vetorizar uma pequena quantidade de princípio
ativo ao local desejado de absorção. Este estudo teve por objetivo a obtenção de
microcápsulas de gelatina (MG). Para isso foi utilizada a técnica de polimerização
interfacial, tendo como agente reticulante o cloridrato de terefitaloíla (CT). Esse método
consistiu em emulsificar uma solução de gelatina 13,3%(p/v) solubilizada em tampão
carbonato/fosfato (0,45:0,2 mol/L), pH 9,8 com uma solução de clorofórmio/ciclohexano
(1:4), contendo 5% de triestearato de sorbitano (HLB 2,1). O processo de reticulação das
gotículas foi iniciado com a adição do CT 5%(p/v) sob agitação por 30 minutos e finalizado
com a adição de 40ml de ciclohexano puro. Por fim foi realizada a lavagem das MGs com
ciclos de centrifugação empregando várias soluções (ciclohexano, polissorbato em álcool,
etanol e água, respectivamente). O processo permitiu a obtenção de uma dispersão
homogênea de coloração leitosa, estável por um período superior a 70 dias, com pH 7.12 e
granulometria média de 72,13 ± 56,75mm. Estes sistemas apresentaram perfeitas condições
para serem desenvolvidos, constituindo uma outra opção para obtenção de sistemas de
liberação controlada, podendo vir a ser empregado para fármacos hidrossolúveis que
necessitem de proteção do meio externo
Palavras chave: Gelatina, Microcápsulas, Polimerização interfacial
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0324
TÍTULO: POSTURA DE PROFESSORES E ALUNOS DE ODONTOLOGIA DA UFRN
SOBRE O ATENDIMENTO DE PACIENTES HIV+/SIDA
ALUNO: ARTHUR COSTA RODRIGUES FARIAS (00941880419)
ORIENTADOR: IRIS DO CEU CLARA COSTA (14076152468)
CO-AUTOR: ALINE LOUISE DA SILVA OLIVEIRA (03463595460)
CO-AUTOR: ANA DANIELA SILVA DA SILVEIRA (68801319215)
CO-AUTOR: ANTÔNIO MEDEIROS JÚNIOR (15495728491)

Resumo:
Considerando–se a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA) uma doença de alta
prevalência, que exige como qualquer outra o seu enfrentamento no sentido de
proporcionar uma melhor qualidade de vida aos seus portadores, a presente pesquisa
objetivou avaliar a postura de professores do Curso de Odontologia da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte sobre o atendimento a pacientes HIV+ e/ou com SIDA. Os
dados foram coletados pela Técnica de Associação Livre de Palavras a partir de uma
expressão indutora, além da indicação hierárquica das três palavras mais relevantes. As
mais representativas foram: Biossegurança (71,2%), Preconceito (15,1%) e conhecimento
(9%), definidas através do cruzamento entre ordem e freqüência de evocação. Para
quantificar a equivalência entre estas palavras foi calculado o coeficiente de correlação de
Spearman. Como o valor encontrado foi 0,86 conclui –se que houve uma correlação
significativa entre as evocações rapidamente associadas e as consideradas mais
importantes, revelando uma postura positiva do grupo estudado no que se refere aos
pacientes HIV+/ SIDA, os quais segundo a maioria dos pesquisados (39,3%), ratificam a
necessidade de uma maior contato com pacientes soropositivo, mencionando a precisão de
um contato direto com grupos HIV+, pois o alunado e corpo docente poderiam interagir de
uma melhor forma no aspecto do tratamento e manejo desses pacientes.
Apoio financeiro: PIBIC-CNPq
Palavras chave: HIV+/AIDS, Representação social, biossegurança
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0332
TÍTULO: A BUSCA E ACEITAÇÃO DA PSICOTERAPIA PELOS ESTUDANTES DA
ÁREA DE SAÚDE DA UFRN
ALUNO: SHEILA KAIONARA FERREIRA DO RÊGO (05190783499)
ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILV (07428871468)
CO-AUTOR: ANA HELOÍZA CASSIMIRO COSTA (01226698433)
CO-AUTOR: ALINE AGUIAR PEREIRA DE LIMA (01169830439)

Resumo:
A Psicologia tem grande importância para a manutenção da saúde humana, possibilitando
que o indivíduo entre em contato consigo próprio, enfrente seus problemas e preocupações.
Consciente desse papel, foram aplicados questionários a 141 estudantes do 5º e 6º períodos
dos cursos da área da saúde da UFRN, a fim de investigar o modo como encaram suas
dificuldades pessoais, como percebem o processo psicoterapêutico e qual o papel do
psicólogo. Constatou-se que 72% dos respondentes procuram amigos quando estão com
problemas, 55% buscam a família, 38% a religião e apenas 10% a terapia. Dentre eles, 88%
não receiam esse tratamento, associando-o a sentimentos como confiança (69%) e
segurança (49%). Já os que o receiam associam-no a desconforto (66%) e insegurança
(56%). Alunos que cursaram disciplinas de Psicologia (31%) mencionam o processo
terapêutico como fonte de simpatia e conforto, demonstrando menor desconfiança que os
demais. Cerca de 57% dos estudantes consideram que tem/tiveram necessidade desse tipo
de auxílio, porém apenas 18% já o procuraram em busca de autoconhecimento, para
solucionar problemas (emocionais, pessoais, familiares) ou para enfrentar o estresse.
Desses últimos, 60% desconhecem a abordagem usada pelo psicólogo consultado. De um
modo geral torna-se evidente que esses estudantes não têm uma concepção clara do papel
do psicólogo e apresentam dificuldades em enfrentar uma terapia, havendo, portanto,
necessidade de maior divulgação da Psicologia naquele meio.
Palavras chave: Psicoterapia, psicológo na área da saúde, psicologia em saúde
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0340
TÍTULO: OSTEOPENIA DIABÉTICA: DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS
CIRCULANTES DE MARCADO ÓSSEOS ESPECÍFICOS EM RATOS DIABÉTICOS
EXPERIMENTAIS SUPLEMENTADOS COM MINERAIS E VITAMINA E
ALUNO: ANA LUIZA DE SOUZA BRITO (01193017416)
ORIENTADOR: ADRIANA AUGUSTO DE REZENDE PIATTI (05410395808)
CO-AUTOR: FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA JÚNIOR (02238690409)
CO-AUTOR: MARIA DAS GRACAS ALMEIDA THORNTON (20054548420)
CO-AUTOR: ALANNA DE SOUZA RODRIGUESS (79577520391)

Resumo:
A osteopenia diabética tem sido reconhecida como uma das complicações associadas ao
diabetes e à condição de estresse oxidativo gerado pela hiperglicemia.O objetivo do
trabalho é avaliar as alterações dos níveis de marcadores ósseos em ratos diabéticos
experimentais por estreptozotocina(i.p de 45 mg/Kg) suplementados em 2 vezes com cálcio
e fósforo e 20 vezes com vitamina E.Ratos Wistar machos(300-350g) foram divididos em 3
grupos: controles(n=10), diabéticos(n=20) e diabéticos suplementados(n=20), e foram
sacrificados em 5, 30, 60 e 90 dias após instalação do diabetes e início da suplementação.O
sangue foi coletado da veia porta e o soro utilizado para determinar os níveis de glicose,
cálcio, magnésio, fósforo, creatinina, albumina, fosfatase ácida tartarato-resistente(FATR) e
fosfatase alcalina(Kit Biosystem).A atividade da fosfatase alcalina para os diabéticos
suplementados foi superior à dos diabéticos e controles durante o período de 90 dias,
sugerindo o efeito da suplementação em aumentar o processo de formação óssea.Para a
FATR, os diabéticos suplementados apresentaram atividade superior em relação aos
controles e diabéticos principalmente no período de 90 dias, indicando uma possível
progressão do processo de reabsorção óssea.As demais dosagens citadas apresentaram-se
dentro dos valores de referência.Os resultados obtidos sugerem que a suplementação com
minerais e vitamina E promoveu um aumento do turnover ósseo e uma provável redução da
osteopenia diabética.
Palavras chave: osteopenia diabética, diabetes experimental, suplementação
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0345
TÍTULO: PERCEPÇÃO DE MULHERES QUANTO À HISTERECTOMIA
ALUNO: JANMILLI DA COSTA DANTAS (04579432460)
ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (13051598453)
CO-AUTOR: FRANCISCA MARTA DE LIMA COSTA (94292280487)
CO-AUTOR: GERMINIANA MARIA PACHECO DUTRA CARIELLO (00995809429)

Resumo:
A histerectomia é uma cirurgia realizada para a retirada do útero, e as causas que podem
levar a mulher submeter-se à mesma relacionam-se ao câncer, sangramento vaginal
disfuncional, endometriose, crescimento não maligno do útero, do colo e anexos, problemas
de relaxamento pélvico e prolapso uterino. Assim, este estudo teve como objetivos,
identificar as causas que levaram mulheres submeterem-se à histerectomia e as informações
recebidas por elas antes e após a cirurgia. É um estudo descritivo-exploratório realizado no
Hospital Maternidade Severina Tibúrcio no município de Campo Redondo/RN, com uma
população de 34 mulheres submetidas à histerectomia. O acesso às mesmas foi através de
seus endereços, obtidos em documentos provenientes do arquivo do Hospital em questão.
Utilizou-se para a coleta de dados a técnica de entrevista estruturada. Como resultados,
identificou-se que as causas para a histerectomia relacionavam-se aos miomas, útero
crescido, cistos e sangramentos vaginais constantes. As informações recebidas por essas
mulheres antes da cirurgia referiam-se à prevenção do câncer de colo e, após, referiam-se
aos problemas de menopausa precoce e à terapia de reposição hormonal. Conclui-se,
portanto, que a histerectomia foi realizada com vistas à prevenção do câncer de colo
uterino, corroborando com a literatura consultada, e que as informações prévias e após a
cirurgia foram fornecidas com a finalidade de esclarecer às participantes do estudo do
objetivo da mesma.
Palavras chave: Percepção, Mulheres, Histerectomia
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0347
TÍTULO: ODONTOLOGIA PARA BEBÊS: UMA ABORDAGEM QUANTITATIVA E
QUALITATIVA
ALUNO: SAMARA CAROLLYNE MAFRA SOARES (01165754410)
ORIENTADOR: DELANE MARIA REGO (42319501487)
CO-AUTOR: LUCIANE REGINA GAVA SIMIONI (15872206879)

Resumo:
Dando continuidade à pesquisa "Educação em Saúde bucal dirigida a gestantes, mães e
bebês contextualizada com a visita domiciliar", pretendeu-se com esse novo estudo
identificar os impactos que uma palestra pré-natal e uma visita domiciliar geraram sobre a
saúde bucal dos bebês participantes do Projeto Saúde à Vida. O estudo foi composto por
duas amostras, uma de crianças participantes do referido Projeto e a segunda por crianças
não participantes, totalizando o número de 35 sujeitos. A coleta dos dados foi realizada com
um exame das condições orais dos bebês, e uma entrevista semi-estruturada com as mães.
O estudo envolveu duas análises, uma de natureza quantitativa, onde se aplicou os índices
epidemiológicos ceo-d, ceo-s e Knutson, cujos resultados obtidos foram 0,03, 0,016 e 80%
de crianças sem experiência de cárie para a amostra participante do Projeto, e 0,33, 0,10 e
20% de crianças sem experiência de cárie, para o grupo não participante. A segunda análise
foi de caráter qualitativo, e buscou verificar a percepção em saúde bucal das mães
participantes e não participantes, e se ocorreu alguma mudança de atitude em relação aos
hábitos inter-relacionados com a saúde bucal. Constatou-se que entre as mães participantes,
existia uma concepção mais ampla de saúde bucal e noções específicas centradas na
prevenção de cáries, o que se refletiu nas condições de saúde bucal das crianças do Projeto,
algo observado pelos índices.
Palavras chave: odontologia, bebês, prevenção
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0349
TÍTULO: ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA DOS EFEITOS DO LASER He-Ne DE
BAIXA INTENSIDADE NA RESPOSTA INFLAMATÓRIA DO MÚSCULO
GASTROCNÊMIO DE RATOS SUBMETIDOS À CONTUSÃO EXPERIMENTAL
ALUNO: ESTHER FERNANDES DA FONSECA TINÔCO (03379055417)
ORIENTADOR: MAGNO JACKSON MORENO DE ALMEIDA (93262116491)
CO-AUTOR: ANGELO AUGUSTO PAULA DO NASCIMENTO (02450730435)

Resumo:
O presente trabalho, teve como objetivo investigar as alterações histológicas da resposta
inflamatória do músculo esquelético lesionado do rato da raça Wistar, mediante irradiação
por Laser He-Ne de baixa intensidade. Para este fim, foram utilizados 9 animais, divididos
em 3 grupos (branco, controle e experimental), sendo submetidos a uma lesão muscular
provocada por um modelo de contusão experimental. Após comprovação da eficiência do
mecanismo de lesão para este estudo, os animais do grupo experimental receberam
irradiações diárias de Laser He-Ne de intensidade 640nm, a uma dosagem de 3J/cm2,
durante 9s, por 5 dias, sob aplicação pontual na pata posterior direita. Ao fim de 5 dias e 2h
após lesão, os ratos foram sacrificados por inalação excessiva de éter e deles extraído o
músculo gastrocnêmio para procedimento de análise histopatológica por microscopia
óptica, onde foi observada a maior presença de células inflamatórias (macrófagos,
fibroblastos), necrose tissular, presença de mioblastos e neovascularização nos tecidos
irradiados com o Laser. Os resultados indicam diferenças estatísticas significativas entre o
grupo tratado e não tratado (p< 0,05), apontando uma aceleração da resposta inflamatória
caracterizada por uma maior área de inflamação crônica, sugerindo então, que a utilização
deste recurso assume um caráter pró-inflamatório.
Palavras chave: Laser He-Ne, Resposta Inflamatória, Lesão muscular
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0352
TÍTULO: ESTUDO PRELIMINAR DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DO EXTRATO
SECO DE AESCULUS HIPPOCASTANUM L. MARIA BEATRIZ M. C. FELIPE;
LUCYMARA F. AGNEZ-LIMA E SÍLVIA REGINA B. DE MEDEIROS. DEPARTAMENTO
DE BIOLOGIA CELULAR E GENÉTICA, CENTRO BIOCIÊNCIAS, UFRN.
ALUNO: MARIA BEATRIZ MESQUITA CANSAÇÃO FELIPE (01201459443)
ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)

Resumo:
A medicina natural tem sido uma alternativa bastante importante na cura de diversas
doenças em todo o mundo apesar do pouco conhecimento sobre sua interação com o DNA
humano. No Brasil, o extrato seco de Aesculus hippocastanum L. (Hippocastanaceae) é
utilizado como fitoterápico consumido em cápsulas (300mg) no tratamento de insuficiência
venosa crônica, hemorróidas e edemas. Também é indicado na cura de febres intermitentes,
úlceras tópicas, queimaduras provocadas pelo sol e pequenos ferimentos. Entre os
compostos químicos presentes neste extrato, a aescina é o principal princípio ativo. O
objetivo deste trabalho foi avaliar a propriedade antioxidante do extrato seco de Aesculus
hippocastanum L. baseado em experimentos de mutagenicidade realizados anteriormente
em nosso laboratório. Para isso, cepas mutantes de Escherichia coli, AB1157(selvagem) e
BW9101(deficiente na enzima de reparo Exonuclease III) foram tratadas com 5mM de
peróxido de hidrogênio, um agente oxidante já conhecido, com diferentes concentrações de
A. hippocastanum. Resultados preliminares demonstraram uma positividade quanto sua
ação antioxidante, uma vez que o extrato foi capaz de proteger as cepas contra a morte,
mantendo uma taxa de sobrevivência significativa de acordo com as crescentes
concentrações do extrato.
Apoio financeiro: CNPq/FAPAM
Palavras chave: Aesculus hippocastanum, mutagênese, antioxidante
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0356
TÍTULO: ATENDIMENTO PREVENTIVO E CURATIVO EM CRIANÇAS E
ADOLESCENTES
ALUNO: DANIELA NOVAIS EVANGELISTA (03023259640)
ORIENTADOR: DELANE MARIA REGO (42319501487)
CO-AUTOR: SAMARA CAROLLYNE MAFRA SOARES (01165754410)

Resumo:
Este trabalho tem como objetivo apresentar um programa odontológico aplicado a crianças
e adolescentes adotados pela “Mãe Rosinha”. Inicialmente a família composta de 30 filhos
foi examinada na clínica de OPS (Odontologia Preventiva e Social) da UFRN
(Universidade Federal do Rio Grande do Norte), onde foi constatado um deficiente estado
de saúde bucal, especialmente pela presença de múltiplas lesões cariosas e pobre higiene
oral. Posteriormente implementou-se dois tipos de estratégias para o restabelecimento da
saúde: (1) visitas domiciliares para a reinstrução e supervisão da higiene oral e (2)
tratamento odontológico preventivo/curativo, realizado voluntariamente por uma clínica
privada da cidade do Natal. O tratamento constou de aplicação de selantes, curativos em
massa, exodontias e restaurações. Pôde-se observar a reversão do quadro inicial pelas
condições clínicas anteriormente vistas e o relato coletivo de satisfação dos beneficiados.
Palavras chave: prevenção, saúde bucal, crianças
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0370
TÍTULO: DIVERSIDADE E ABUNDÂNCIA DE PEIXES DA LAGOA DE
EXTREMOZ/RN.
ALUNO: FELIPPE DIAS LUCAS (01043659439)
ORIENTADOR: HELIO DE CASTRO BEZERRA GURGEL (04393392434)

Resumo:
As lagoas costeiras têm grande importância na produção de peixes, crustáceos e moluscos,
relevantes para alimentação humana. No presente estudo são abordados aspectos da
distribuição, diversidade numérica e abundância dos peixes da Lagoa de Extremoz (5o
42'76"S e 35O17'69"W), Rio Grande do Norte. No período de julho/98 a abril/99, foi
coletado trimestralmente um total de 455 espécimes, utilizando-se 5 redes de espera com
malhas variando entre 2,0 e 5,0 cm entre nós opostos em quatro pontos distintos, com
despesca a cada 5 horas, horário (17h00-22h00). Após as coletas os exemplares foram
etiquetados, acondicionados em caixas isotérmicas e transferidos ao Laboratório de
Ecologia e Fisiologia de Peixes. Foi calculada a constância de espécies através da expressão
Ci = ni / N *100, levando-se em consideração o número de coletas realizadas na lagoa.
Foram analisadas oito espécies, distribuídas nas seguintes Famílias: Serrasalmidae,
Anastomidae, Cichlidae, Auchenipteridae, Erythrinidae e Mugilidae. Considerando-se o
total de espécies capturadas, observa-se que apenas Serrasalmus spilopleura (100%) foi
constante; as demais, Leporinus piau (20,45%), Cichlasoma orientale (13,64%),
Parauchenipterus galeatus (9,09%), Cichla ocelaris (6,82%), Hoplias malabaricus (2,27%),
Mugil sp. (2,27%) e Serrasalmus sp. (2,27%), foram consideradas espécies acidentais.
Palavras chave: Lagoa de Extremoz, espécies de peixes, distribuição
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0386
TÍTULO: AGREGAÇÃO FAMILIAR DE ECLÂMPSIA E SÍNDROME HELLP NO RIO
GRANDE DO NORTE
ALUNO: ANA KALINE JERÔNIMO SILVA (03591554480)
ORIENTADOR: ANA CRISTINA PINHEIRO FERNANDES DE ARAUJO
(70410798487)
CO-AUTOR: SELMA MARIA BEZERRA JERONIMO (15603016434)
CO-AUTOR: PATRICIA COSTA FONSECA MEIRELLES BEZERRA (33629781420)

Resumo:
Eclâmpsia, síndrome que acomete gestantes a partir da vigésima semana de gestação,
caracteriza-se por convulsões, aumento da pressão arterial e proteinúria, com elevada
morbi-mortalidade materno-fetal, incorrendo em prematuridade e natimortalidade. A
Síndrome HELLP caracteriza-se por hemólise, elevação das enzimas hepáticas e
plaquetopenia, estando fortemente associada ao quadro de eclâmpsia e pré-eclâmpsia. Neste
trabalho, avaliou-se a existência de agregação familiar no desenvolvimento de eclâmpsia e
da síndrome HELLP, além de coleta de DNA para realização de estudos genéticos, sendo
realizado um estudo tipo caso-controle, no qual o grupo experimental foi composto por
gestantes hipertensas e o grupo controle foi formado por gestantes normais, internadas na
Maternidade Escola Januário Cicco. A faixa etária mais acometida foi de 20 a 29 anos
(41,3%). A síndrome HELLP ocorreu em 59,7%, a eclâmpsia em 31,9% e ambas
enfermidades em 8,4% dos casos. As mães dessas gestantes apresentaram maior freqüência
de hipertensão arterial, quando comparadas com as mães dos controles (p=0,003), além de
apresentarem maior incidência de pré-eclâmpsia (p=0,019) e de eclâmpsia. A tendência à
ocorrência de agregação familiar nesta população fortalece a hipótese de um componente
genético nessas afecções.
Palavras chave: HELLP, ECLAMPSIA, AGREGAÇÃO FAMILIAR
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão
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CÓDIGO: SB0389
TÍTULO: PROTOCOLO DE GERMINAÇÃO IN VIVO PARA SEMENTES DE
MAMOEIRO (CARICA PAPAYA) EM DIFERENTES SUBSTRATOS.
ALUNO: THEOMARA OTTONI BATISTA DOS SANTOS (02751520499)
ORIENTADOR: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA (46609954453)
CO-AUTOR: CARLA SORAIA SOARES DE CASTRO (77849680430)
CO-AUTOR: KALINE FIGUEIREDO FORMIGA CÂMARA (04590132460)

Resumo:
O mamoeiro (Carica papaya) é uma planta tropical com frutos consumidos e cultivados,
principalmente, em Países de clima tropical e subtropical. O estabelecimento de protocolos
de germinação in vivo é de grande importância para produção de mudas. O presente estudo
comparou a taxa de germinação das sementes de mamoeiro, plantadas em diferentes
substratos. De 02 a 13/06/2003 foram plantadas 120 sementes distribuídas em 50 sacos.
Dentre estes 26 sacos com húmus de minhoca (substrato A) e 24 com húmus de minhoca e
vermiculita (substrato B). Nos sacos, com substrato A, foram plantadas de 1 a 3 sementes,
totalizando 48 sementes e nos sacos com substrato B foram plantas 3 sementes, totalizando
72 sementes. As sementes foram mantidas em casa de vegetação sob condições de
iluminação e temperatura naturais, sendo irrigadas diariamente. Das 48 sementes plantadas
no substrato A, 23 sementes germinaram (47,9%), enquanto que das 72 sementes plantadas
no substrato B, 46 sementes germinaram (63,8%). A taxa de germinação das sementes
plantadas em substrato contendo húmus de minhoca e vermiculita foi mais elevada do que
daquelas plantadas, apenas, em húmus de minhoca. O húmus de minhoca tem a capacidade
de facilitar a oxigenação e a vermiculita de reter água, fatores essenciais à germinação. Tal
resultado sugere que o húmus de minhoca misturado com a vermiculita é o substrato mais
adequado para a germinação de sementes de mamoeiro (Carica papaya).

Palavras chave: Carica papaya, Germinação in vivo, taxa de germinação
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0392
TÍTULO: AÇÃO BIOLÓGICA DO AGREGADO D TRIÓXIDO MINERAL (MTA).
ALUNO: ADRIANA REGINA CARVALHO DE SANTANA (02905360496)
ORIENTADOR: REJANE ANDRADE DE CARVALHO (15075079415)

Resumo:
Um novo material, denominado Agregado de Trióxido Mineral (MTA), foi desenvolvido
pelo professor Mohamad Torabinejad, na Universidade de Loma Linda (Califórnia 8211
EUA), e está sendo introduzido no mercado como um material promissor e de qualidades
apreciáveis em suas indicações.Estudos in vivo e in vitro têm mostrado que o Agregado de
Trióxido Mineral (MTA) previne microinfiltração, é biocompatível, não possui potencial
carcinogênico e promove regeneração tecidual quando em contato com os tecidos, devido à
sua capacidade de induzir a formação de osso, dentina e cemento. Foram utilizados 30 ratos
machos adultos da linhagem Wistar. Após o exame objetivo, os animais fisicamente aptos ,
foram submetidos às cirurgias experimentais. O material para implante subcutâneo foi o
agregado de trióxido mineral (MTA). Este estudo tem a finalidade de avaliar
histológicamente a biocompatibilidade do Agregado de Trióxido Mineral (MTA) em
tecidos moles adjacentes ao implante do material, em fêmures de ratos.
Palavras chave: , ,
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão
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CÓDIGO: SB0400
TÍTULO: A ARTICULAÇÃO DO ENSINO, DA PESQUISA E DA EXTENSÃO NO
PROJETO “VIVA A DIFERENÇA!”
ALUNO: LILIAN TEREZA DE ARAÚJO ALMEIDA (70344230406)
ORIENTADOR: VERA MARIA DA ROCHA (32529228000)
CO-AUTOR: DANNIELLE SANTIAGO DE SOUZA LEÃO FERNANDES
(02484442475)

Resumo:
Os objetivos deste trabalho foi investigar as ações desenvolvidas pelo projeto “Viva a
diferença!”, buscando a identificação de elementos que caracterizem o ensino, a pesquisa e
a extensão sob a visão dos acadêmicos e profissionais que participaram do projeto "Viva a
diferença!". Esta pesquisa caracteriza-se por ser qualitativa do tipo estudo de caso, cujo
universo foi constituído por acadêmicos e profissionais do curso de Fisioterapia que
participam ou participaram da equipe do projeto. A amostra foi composta por 22
indivíduos, sendo 20 acadêmicos e 2 profissionais. Os participantes foram entrevistados e a
partir dos relatos, analisados em profundidade, foram estabelecidas categorias de análises.
Verificamos a partir das entrevistas, a oportunidade de articulação do ensino, pesquisa e
extensão dentro do projeto. Com relação ao ensino constatou-se que o projeto possibilitou a
abordagem da temática deficiência de forma distinta dos métodos desenvolvidos na
graduação. A assistência oferecida pela extensão se desenvolve de forma a oferecer
autonomia aos participantes e com relação à pesquisa, temáticas como barreiras
arquitetônicas, acessibilidade e legislação foram desenvolvidas. Concluímos que atividades
extensionistas como as proporcionadas pelo projeto contribuem para a formação de um
profissional cidadão, responsável, com competências e experiências em tempo e situações
reais frente à questão da deficiência.
Palavras chave: extensão, Fisioterapia, pessoas com necessidades especiais
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0401
TÍTULO: O LESADO MEDULAR E A ABORDAGEM DA ENFERMAGEM NA SUA
ASSITÊNCIA
ALUNO: POLLYANNA DANTAS DE LIMA (89800389415)
ORIENTADOR: GLAUCEA MACIEL DE FARIAS (02567415491)

Resumo:
INTRODUÇÃO: O traumatismo raquimedular vem sendo considerado um problema de
saúde pública no mundo, tanto na esfera física, como emocional, financeira e social1. A
escolha deste tema deve-se a preocupação em relação à dependência adquirida por estas
vítimas e a vontade de realizar uma pesquisa onde pudéssemos trabalhar o autocuidado a
estes pacientes. Para tal, utilizamos a Teoria de Enfermagem do Déficit de Autocuidado
proposta por Orem3. OBJETIVOS: Caracterizar as vítimas de TRM, identificar as causas
externas, o nível do TRM e a capacidade para o autocuidado. METODOLOGIA: Estudo
exploratório descritivo com abordagem quantitativa em 30 vítimas com TRM, internados
em hospital da grande Natal. Utilizamos um instrumento denominado CADEM2, que mede
o nível de Comunicação, Atividades básicas, Deambulação, Eliminação e Mobilidade.
RESULTADOS: 46,67% tinham entre 27 a 37 anos e 73,33% eram homens; predominou o
acidente de transportes (46,67%); a fratura na coluna cervical teve maior freqüência
(26,68%); quanto a capacidade para o autocuidado (43,34%) foram classificados no Nível
III de dependência para o autocuidado (ajuda moderada a grande); 33,33% foram
classificados no mais alto grau de dependência, (Nível IV). CONCLUSÃO: o paciente de
TRM é caracterizado como jovem; do sexo masculino, a maioria vítima de acidente de
transporte, com fratura na coluna cervical
Palavras chave: assistência de enfermagem, Autocuidado de Orem, Autocuidado e a
vítima de trauma raquimedular
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0405
TÍTULO: PERFIL DIÁRIO DA ATIVIDADE LOCOMOTORA DO SAGÜI (Callithrix
jacchus) AO LONGO DO ANO
ALUNO: MARCELA GOMES DA SILVA (03412495484)
ORIENTADOR: ALEXANDRE AUGUSTO DE LARA MENEZES (10845054449)

Resumo:
O sagüi é um primata diurno que apresenta um perfil bimodal na atividade locomotora.
Estudo anterior com animais jovens sugeriu a existência de variação anual neste perfil.
Objetivando estudar essa variação, três sagüis machos adultos, foram mantidos em gaiolas
individuais submetidas às condições de temperatura, iluminação e umidade naturais, com
água e alimentação ad libitum. A atividade locomotora foi monitorada continuamente
através de sensores de movimentação por infravermelho, com os dados sendo totalizados a
cada 5 min, entre julho/2001 e junho/2002. Os dados obtidos foram analisados através da
ANOVA (p<0,05) e mostraram diferenças significativas na atividade locomotora ao longo
do ano. Os animais 1 e 3 apresentaram maiores médias nos meses mais quentes do ano,
enquanto que o animal 2 apresentou maior média nos meses menos quentes. Os três
animais anteciparam o horário de início da atividade durante os meses de outubro a
dezembro. Com relação ao perfil bimodal, não se observou diferença significativa ao longo
do ano. Diante dos resultados sugere-se que, embora o ambiente exerça influência sobre a
média da atividade locomotora, a quantidade de atividade apresentada por eles depende de
características individuais. Além disso, diante da ausência de variação no perfil neste
estudo, sugere-se que a variação encontrada no estudo anterior talvez seja conseqüência da
imaturidade do sistema de temporização dos animais jovens utilizados naquele estudo.
Apoio:PIBIC/CNPq - UFRN
Palavras chave: Atividade locomotora, ritmo circadiano, primata
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0409
TÍTULO: ESTUDO DA REGULAÇÃO DE UMA SEQUENCIA DE cDNA
HOMÓLOGA AO GENE MUTM EM CANA-DE-AÇÚCAR
ALUNO: GEYZENILCE DE OLIVEIRA SILVA (03713365466)
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)
CO-AUTOR: GEYZENILCE DE OLIVEIRA SILVA (03713365466)
CO-AUTOR: KÁTIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825)

Resumo:
A integridade da molécula de DNA está constantemente ameaçada por fatores externos e
endógenos. De modo a prevenir o aparecimento de mutações, os organismos
desenvolveram diversos mecanismos de reparo, entre eles o de Reparo por Excisão de
Bases. Em estudos prévios, foram identificados seqüências homólogos ao gene MutM em
cana-de-açúcar. Este trabalho tem como objetivo caracterizar funcionalmente o gene
scMUTM2 de cana-de-açúcar através da superexpressão em plantas de cana-de-açúcar e
Arabidopsis thaliana. Para isso, o gene scMUTM2 foi subclonado em dois vetores de
superexpressão, o pAHC17, vetor para monocotiledôneas com o promotor do gene
Ubiquitina, e o pKCS18, vetor para dicotiledôneas com o promotor do vírus CaMV35S. O
plasmídeo contendo o gene scMUTM2 foi digerido utilizando as enzimas de restrição NotI
e SalI, depois foi tratado com a enzima de modificação T4-DNA polimerase a fim de criar
pontas cegas tornando possível a sua ligação com os vetores pAHC17 e pKCS18. Os
vetores foram tratados com a enzima de modificação fosfatase alcalina para que houvesse a
remoção do grupo fosfato. Este material foi ligado, transformado em E.coli DH10B, e
algumas colônias foram selecionadas. As plantas de cana-de-açúcar serão transformadas
com o plasmideo pAHC17+scMUTM2 pelo método de bombardeamento e as de
Arabidopsis thaliana transformadas com o plasmídeo pKCS18+scMUTM2 pelo método de
por infecção dos botões florais utilizando a Agrobacterium tumenfaciens.
Palavras chave: Reparo de DNA, Cana, MutM
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão
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CÓDIGO: SB0419
TÍTULO: RELAÇÕES MORFOMÉTRICAS DA ICTIOFAUNA DO AÇUDE
PASSAGEM DE TRAÍRAS Rodrigo Herculano Simplício Lemos; Kaline Dantas
Magalhães & Aldemir Gomes Freire
ALUNO: RODRIGO HERCULANO SIMPLICIO LEMOS (00858055481)
ORIENTADOR: ALDEMIR GOMES FREIRE (22526218420)
CO-AUTOR: RODRIGO HERCULANO SIMPLICIO LEMOS (00858055481)
CO-AUTOR: KALINE DANTAS MAGALHÃES (00742045480)
CO-AUTOR: ALDEMIR GOMES FREIRE (22526218420)

Resumo:
Este trabalho foi realizado no açude Passagem de Traíras,situado no Semi-Árido do RN,em
de São José do Seridó,com objetivo de caracterizar as relações morfométricas da sua
ictiofauna.Foram levadas em consideração as medidas Comprimento padrão,Comprimento
da cabeça e Largura do corpo.As espécies identificadas foram as seguintes:Curimata
ciliata,Triportheus angulata e Hypostomus sp,espécies forrageiras e nativas,e as espécies
Cichla monoculus e Serrasalmus sp,de hábitos alimentares carnívoros.Dentre as espécies
estudadas,a de maior comprimento padrão foi a Curimata ciliata com uma média de 172,17
mm e a menor Cichla monoculus com a média de 74,05 mm.Em relação a largura do corpo
destaca-se o Hypostomus sp com média de 37,93 mm e o Triportheus angulatus com uma
média de 11,28,menor largura de corpo.A Curimata ciliata apresenta a maior média do
Comprimento da cabeça,com um valor de 47,03 mm e o Triportheus angulatus apresenta a
menor média,com um valor de 25,12 mm.Na relação da largura do corpo (Lc) x
Comprimento Padrão (CP),e Comprimento da Cabeça (Cca) x Comprimento Padrão (CP),a
Lc da Curimata ciliata corresponde a 17,28% do seu CP,e o Cca a 27,31% do CP.O
Serrasalmus sp tem o Lc correspondente a 12,10% do CP,e a Cca 35,37% do CP.A Cichla
monoculus tem o Lc em 16,87% em relação ao CP,e 39,53% do Cca em relação ao CP.O
Triportheus angulatus possui no Lc 11,37% e no Cca 25,32% ambos em relação ao CP.O
Hypostomus sp tem um valor de 28,80% de Lc e 32,13% de Cca em relação ao CP.
Palavras chave: Relações, Morfométricas, Ictiofauna
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0427
TÍTULO: NO LIMITE DA VIDA: SENTIMENTOS DE PACIENTES QUE
VIVENCIARAM UMA EXPERIÊNCIA EM UTI.
ALUNO: KATIA REGINA BARROS RIBEIRO (00859376494)
ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO (00446114472)
CO-AUTOR: ALEXSANDRA COUTO DE MEDEIROS (03523867460)

Resumo:
A presente pesquisa teve como propósito empreender uma reflexão acerca da atenção
dispensada aos pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva, identificando os
elementos que constituem fonte de segurança e aqueles que, ao contrário, provocam medo e
sofrimento.É um estudo descritivo-exploratório com abordagem qualitativa. Para a coleta
dos dados utilizou-se um roteiro de entrevista semi-estruturado.A análise pautou-se na
análise de conteúdo de Bardin (1977). O aporte teórico foi baseado nos estudos de Pessini,
Capra, Boff, entre outros. Participaram do estudo sete pacientes que receberam alta
recentemente da UTI de um Hospital Universitário, e que permaneceram hospitalizados
neste setor por, no mínimo, 72 horas, estando conscientes e orientados e sem
comprometimento neurológico e/ou psiquiátrico.Nos resultados observamos, no momento
da admissão, a presença de sentimentos como medo, insegurança, esperança, dentre outros,
e aspectos positivos (atenção por parte dos profissionais, maior rigor na administração de
medicamentos, visitas, etc) e negativos (solidão, barulho, presença de máquinas, morte de
outros pacientes, restrição de movimentos e na realização das suas necessidades básicas de
forma independente).Por fim, percebemos a satisfação dos pacientes com a assistência
prestada pelos profissionais e a presença de aspectos positivos, ainda que em paralelo com
os negativos, mostrou-nos que, existe uma assistência de qualidade e uma dedicação para
com esses pacientes.
Palavras chave: Unidade de Terapia Intensiva, Sentimentos, Humanização
Modalidade da bolsa: PIBIC Local

XIV Congresso de Iniciação Científica da UFRN

Natal, 21 a 24 de outubro de 2003

CÓDIGO: SB0435
TÍTULO: PESQUISA DO FATOR ANTINUCLEAR (FAN) EM PACIENTES COM
INDICAÇÃO CLÍNICA DE DOENÇAS AUTOIMUNES
ALUNO: DYNÁ MARCELINO ATANÁSIO (00739102443)
ORIENTADOR: VALERIA SORAYA DE FARIAS SALES (25069144472)
CO-AUTOR: SARAH DANTAS VIANA (01057171425)

Resumo:
A pesquisa de auto-anticorpos, provenientes de uma quebra na tolerância imunológica,
pode ser realizada por técnica sorológica simples e sensível como a imunofluorescência
indireta com células Hep-2. Este método nos fornece titulação e padrão morfológico dos
auto-anticorpos, os quais podem ser específicos para certos órgãos ou sistêmicos, como
ocorre no Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES). Este estudo teve como objetivo pesquisar o
FAN em pacientes com suspeita clínica de doença autoimune.Foram coletadas amostras de
336 pacientes sendo 77% do sexo feminino e 23% do sexo masculino. As indicações
clínicas mais apresentadas correspondiam a artrite reumatóide (AR) 42%, LES 21%,
nefropatias 10%, hepatopatias 9%, febre reumática 4%, vasculite 2%, desordens
hematológicas 1%, fibromialgia 1%, esclerodermia 1% e 9% outras indicações clínicas. A
pesquisa do FAN foi positiva em 26 pacientes e destes 52% estavam associado ao LES,
29% a AR, 7% Síndrome Nefrótica, 4% a Esclerose Sistêmica Progressiva, 4% a LES
associado a Esclerose Sistêmica Progressiva e 4% a esclerodermia. Os padrões de
fluorescência encontrados foram pontilhado 62%, homogêneo 27% e periférico 11%. Os
títulos variaram de 1/80 a 1/1280. Observou-se uma maior freqüência da positividade da
técnica para os pacientes com LES, demonstrando assim a alta especificidade e
sensibilidade da pesquisa do FAN no diagnóstico de pacientes com esta doença.
Palavras chave: Fator antinuclear (FAN), Lúpus eritematoso sistêmico,
Imunofluorescência
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0438
TÍTULO: ESTIMULAÇÃO DA HEMATOPOIESE EM CAMUNDONGOS POR
GLUCANA β-1,3 INSOLÚVEL
ALUNO: SARAH DANTAS VIANA MEDEIROS (01057171425)
ORIENTADOR: VALERIA SORAYA DE FARIAS SALES (25069144472)
CO-AUTOR: DYNÁ MARCELINO ATANÁSIO (00739102443)

Resumo:
Glucana, um agente imunoestimulante inespecífico, é um polissacarídeo com peso
molecular de 6500 Kda constituído por unidades de glicopiranose unidas por ligações
glicosídicas β-1,3, obtida da parede celular interna do fungo Saccharomyces cerevisiae. É
um potente ativador de macrófagos, levando a uma hipertrofia e hiperplasia dos órgãos
reticuloendoteliais, como também estimulador de hematopoiese. Camundongos Swiss,
divididos em 2 grupos, receberam 5 mg de glucana insolúvel em dose única pelas vias
subcutânea (SC) ou intraperitoneal (IP). Punção do plexo retro-orbital para coleta de sangue
foi realizada antes (tempo 0) e após administração da mesma, nos períodos de 12, 24 e 48h.
A contagem global de leucócitos foi feita em câmara de Neubauer e a contagem diferencial
das células foi realizada por distensão sangüínea em lâmina corada por Instant Prov . Foi
observado diferença estatisticamente significante (p<0,005)entre o número de leucócitos no
tempo 0 (4.433 céls/mm3) e 12h (8.567 céls/mm3) para glucana por via IP e tempo 0
(4.078 céls/mm3) e 24h (8.300 céls/mm3) para glucana por via SC, sendo os neutrófilos e
linfócitos as células que mais aumentaram. Podemos concluir que a glucana utilizada tanto
pela via IP como SC foi capaz de estimular a hematopoiese em camundongos.

Palavras chave: Glucana, hematopoiese, imunoestimulante
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0442
TÍTULO: BIODIVERSIDADE DE INVERTEBRADOS BENTÔNICOS (Mollusca;
Anellida; Arthropoda e Echinodermata) DA PRAIA DE BÚZIOS – RN.
ALUNO: CAMILA AGUIRRE GOES (00833677489)
ORIENTADOR: ROSANGELA D'OLIVEIRA GONDIM (07629343420)
CO-AUTOR: CYLENE CAMARA DA SILVA (03443252451)
CO-AUTOR: MAURO SERGIO PINHEIRO LIMA (03059913455)
CO-AUTOR: MARIANA ALVES GONDIM (01096237466)

Resumo:
Os ecossistemas recifais possuem uma grande diversidade, abundância de alimento e
estrutura complexa, proporcionando habitat para vários organismos de importância
biológica e econômica. Desta forma, este estudo tem como objetivo verificar a distribuição
da biodiversidade de invertebrados bentônicos da praia de Búzios, localizada a 6º01’00’’S e
35º06’00’’W, município de Nísia Floresta. O estudo foi realizado quinzenalmente no
período de novembro de 2002 a janeiro de 2003. Para quantificação foi utilizado um
quadrilátero de 1m2, através do método de contagem individual e estimação da cobertura
(ICCE). Os dados de biodiversidade foram calculados através dos programas PRIMER e
STATISTICA, em Índice de Diversidade de Shannon; Riqueza, Eqüitabilidade e
Densidade. No mesolitoral foram quantificados 1560 indivíduos em 4 classes (gastropoda;
bivalvia; crustacea; polychaeta), enquanto no infralitoral obteve-se 625 indivíduos
distribuídos em 9 classes (gastropoda, polyplacophora, bivalvia, cephalopoda, crustacea,
ophiuroidea, equinoidea, holothuroidea, polychaeta). O Índice de Shannon e Equitabilidade
observados para o meso foi de 1,40 e 0,68, já no infra foi de 2,54 e 0,80. Houve diferença
significativa entre os dois andares (p-level 0,018), confirmado pelo teste de Tukey 0,019. A
densidade no meso (6,5 ind/m2) foi maior que a do infra (2,6 ind/m2), esses valores
reforçam o menor índice de riqueza do meso, pois a densidade é um parâmetro que também
influencia na diversidade.
Palavras chave: biodiversidade, recifes, invertebrados
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0448
TÍTULO: COMEMORAÇÃO DOS CINQUENTA ANOS DA FACULDADE DE
MEDICINA DA UFRN
ALUNO: BIANCA CAROLINE DA CUNHA GERMANO (01176562401)
ORIENTADOR: IVANILDO CORTEZ DE SOUSA (10603034420)

Resumo:
Em comemoração aos cinqüenta anos da Faculdade de Medicina da UFRN, está sendo
elaborado um livro reunindo relatos, documentos, fotos e entrevistas sobre a história de
cada departamento do curso de medicina. Para realização desse projeto, tem-se feito um
estudo histórico, descritivo e analítico, constando de uma etapa indireta ou documental, e
uma segunda etapa, a qual consiste em analisar os dados coletados. Nesta primeira etapa,
foi resgatada a história dos quatro hospitais vinculados a UFRN, que são o Hospital
Universitário Onofre Lopes, fundado por Onofre Lopes, em 05 de Fevereiro de 1955, com
denominação inicial de Hospital Miguel Couto; a Maternidade Escola Januário Cicco,
idealizada pelo médico Januário Cicco, fundada em 19 de Março de 1928 e só inaugurada
em 02 de Fevereiro de 1950, pois, durante a Segunda Guerra Mundial, o prédio foi ocupado
como Quartel General das Forças Aliadas; o Hospital de Pediatria (HOSPED), que teve sua
história iniciada no ano de 1964, sendo oficialmente criado em 23 de Maio de 1995, e o
Hospital Universitário Ana Bezerra, inaugurado em 04 de Fevereiro de 1952, o qual, com a
criação do Centro Rural Universitário de Treinamento e Ação Comunitária ( CRUTAC),
passou a servir como campo de estágio, vinculando-se a UFRN,o que contribuiu para o
papel do hospital no processo de humanização, colaborando na promoção de saúde no
interior do Rio Grande do Norte.
Palavras chave: Comemoração, Faculdade de medicina, 50 anos
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0450
TÍTULO: PERFIL DOS PACIENTES COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL
(AVC) ATENDIDOS NO SETOR DE FISIOTERAPIA DO HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES NO PERÍODO DE 2000 A 2003
ALUNO: KAREN ROCHA FREITAS (03064043463)
ORIENTADOR: FABRICIA AZEVEDO DA COSTA (00847101444)
CO-AUTOR: DIANA LÍDICE ARAÚJO DA SILVA (03275976400)
CO-AUTOR: PRISCILLA DE MEDEIROS COSTA (03452829499)
CO-AUTOR: PATRICIA CAVALCANTI DA ROCHA (01057262498)

Resumo:
O acidente vascular cerebral (AVC) resulta da restrição na irrigação sanguínea ao cérebro,
causando lesão celular e danos às funções neurológicas. Esta é a terceira causa de morte no
mundo e a principal causa de incapacitação física e mental para o indivíduo. Observando
estes dados, realizou-se uma pesquisa em pacientes com AVC atendidos no Setor de
Fisioterapia do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) com o intuito de traçar o
perfil dos mesmos. Para isso foi realizada uma seleção da amostra composta por fichas de
avaliação dos pacientes com AVC atendidos no período de janeiro de 2000 a junho de 2003
no Setor de Fisioterapia do HUOL. Como instrumento de coleta de dados foi elaborado um
protocolo contemplando os conteúdos de interesse para a pesquisa. Nos resultados
encontramos que a maioria dos pacientes são homens (74%), casados (93%), com idade
entre 50 e 54 anos (29%), sendo o principal fator de risco a hipertensão. Concluímos que os
pacientes com AVC estão em idade avançada, favorecendo o surgimento de fatores
desencadeantes para o mesmo, tendo como necessidade estabelecer um melhor controle dos
fatores de risco e o desenvolvimento de hospitais especializados para estes pacientes.
Palavras chave: Perfil, Paciente com AVC, Fisioterapia
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0457
TÍTULO: CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS: FATORES DETERMINANTES NA
PREVALÊNCIA DA TOXOPLASMOSE SISTÊMICA E OCULAR EM NATALBRASIL.
ALUNO: LUCELE DE ANDRADE PINHEIRO BORGES (78849977387)
ORIENTADOR: CARLOS ALEXANDRE DE AMORIM GARCIA (72902132891)
CO-AUTOR: CARLOS ALEXANDRE DE AMORIM GARCIA FILHO (00981513476)
CO-AUTOR: MARCOS DANIEL HETZEL DE MACEDO (03632530416)

Resumo:
Objetivamos determinar a prevalência de Toxoplasmose Sistêmica e Ocular entre 1024
escolares de Natal/Brasil e correlacionar com fatores demográficos, socioeconômicos e
epidemiológicos. A população de estudo foi selecionada aleatoriamente, sendo aplicado
questionário, coleta de sangue para realização de sorologia IgG e IgM (MEIA), hemograma
e exame ocular. Encontramos soroprevalência para IgG de 46% (Intervalo de Confiança
95%=42,9-49,2%), e para IgM de 1,4% (IC 95%= 0,8-2,4%). A prevalência de lesão ocular
foi de 1,15% (IC 95% = 0,6–2,0%). Condições socioeconômicas foram determinantes na
prevalência de toxoplasmose sistêmica e ocular, nas análises bivariada e estratificada,
confirmada pela análise multivariada (escolaridade da mãe = alfabetizada/OR=2,9 e p <
0,001). Concluímos que a prevalência de toxoplasmose sistêmica, embora alta, foi inferior a
encontrada nos estudos realizados no sul e sudeste do Brasil e, lesão ocular foi totalmente
discrepante, variando de 5 a 17 vezes menos. Embora importantes variáveis
epidemiológicas tenham mostrado relação na análise preliminar, perderam o efeito quando
incluídas no modelo logístico. Porém, estudos subseqüentes devem ser realizados para
identificar a razão destes achados, através da definição dos tipos de cepas de T. gondii
encontradas em distintas regiões do país e das fontes de água utilizada por esta população.

Palavras chave: Toxoplasmose, sorologia, estudantes
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão
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CÓDIGO: SB0460
TÍTULO: PRÉ-ECLÂMPSIA E ECLÂMPSIA: UM ESTUDO RETROSPECTIVO
ALUNO: ROBERTA DA CÂMARA VARELA (01180178459)
ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (13051598453)
CO-AUTOR: ALINE ARAÚJO E SILVA (01236734459)
CO-AUTOR: ADRIANA PERES DUARTE (00953749495)
CO-AUTOR: ANA AUGUSTA MELO DE MACÊDO (04339502421)

Resumo:
Este é um estudo retrospectivo tendo como fundamentação teórica a pesquisa bibliográfica,
abordando as Doenças Hipertensivas Específicas da Gravidez (DHEG). Objetivou-se
descrever a evolução da pré-eclâmpsia e eclâmpsia e relacionar os resultados obtidos na
bibliografia consultada com a prática médica de uma maternidade escola. Foram colhidas
informações através de leituras em livros técnicos, coleta e análise de dados de prontuários
médicos no ambulatório da Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), localizada na
cidade de Natal-RN. Na coleta de dados, avaliou-se a escolaridade, procedência, paridade e
idade das mulheres acometidas pela toxemia gravídica, além do tratamento médico
executado para a resolução dessa patologia. Com a pesquisa de campo, corroboraram-se os
dados obtidos na pesquisa bibliográfica, considerando-se que essa patologia não está
diretamente relacionada com a procedência ou o grau de escolaridade das pacientes, porém
foi considerável a elevada prevalência da DHEG em mulheres jovens e durante a primeira
gestação. Conclui-se, portanto, que, por ser a idade um fator importantíssimo no
desenvolver das toxemias gravídicas, a mesma deve ser levada em consideração durante a
assistência pré-natal.
Palavras chave: Pré-eclâmpsia, Eclâmpsia, Estudo retrospectivo
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0466
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE METODOLOGIAS DE EXTRAÇÃO DE
GALACTANAS SULFATADAS DE Hypnea musciformis
ALUNO: CELINA MARIA PINTO GUERRA (03383860418)
ORIENTADOR: EDDA LISBOA LEITE (06341462468)
CO-AUTOR: FERNANDO ROBERTO FERREIRA SILVA (03470499403)
CO-AUTOR: CYBELLE TEIXEIRA MARQUES (01167222407)
CO-AUTOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA (76111830449)

Resumo:
A alga marinha H. musciformis (rodofícea) coletada em Búzios, litoral do RN, foi
pulverizada e submetida à proteólise, obtendo-se desta forma, um cru de polissacarídeos
(CP). A extração das carragenanas foi realizada através de dois métodos de fracionamento.
No método I (MI) o CP obtido, foi complexado com uma resina de troca iônica e
descomplexados com concentrações crescentes de NaCl (0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,0 e
3,0M). O método II (MII) consistiu no fracionamento do CP com concentrações crescentes
de acetona (0,3; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0v). O método II foi mais satisfatório por apresentar
um maior rendimento e menor contaminação por proteínas. Análises por cromatografia em
papel das frações hidrolisadas provenientes de MII indicaram que elas são compostas de
galactose e anidrogalactose. As análises químicas demonstraram uma baixa contaminação
com proteínas (0.1%). Os teores de sulfatos estavam compreendidos entre 6.7 a 22%
enquanto que açúcares totais estavam na faixa de 5.2 a 26.6%. O perfil eletroforético
mostrou que as frações F3,0v e F2,0v apresentavam a mesma mobilidade eletroforética. O
espectro de RMN 13C da fração F3,0v demonstrou um sinal a 102.87 ppm correspondendo
a b-galactose 2S ligada à a-galactose 2,6S, a absorção a 61.88 ppm foi atribuída a C-6 da
galactose, e a 95.4 ppm a a D-3,6 anidrogalactose ligada a b-D-galactose 4-S.
Palavras chave: carragenana, polissacarídeos, alga marinha
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0477
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO CROMOSSÔMICA DOS CRUSTÁCEOS
CULTIVADOS Litopenaeus vannamei e Artemia franciscana
ALUNO: DÉBORA DE ALMEIDA ALOISE (00959253416)
ORIENTADOR: WAGNER FRANCO MOLINA (56615043491)
CO-AUTOR: JOANA CRISTINA M. TAVARES (05623250424)

Resumo:
Inúmeras espécies de crustáceos têm ocupado um lugar de destaque na aqüicultura mundial,
destacando-se o microcrustáceo Artemia franciscana e a espécie cultivada Litopenaeus
vannamei. Entretanto, nestes gêneros as informações genéticas de modo geral são
incipientes. Assim, o presente trabalho objetivou caracterizar citogeneticamente ambas as
espécies através da coloração convencional, bandamento C e Ag-RONs (impregnação
argêntica). Cromossomos mitóticos de L. vannamei foram obtidos de macerado de náuplios
submetidos a diferentes exposições à colchicina e solução hipotônica de KCl 0,075M,
sendo posteriormente fixados em metanol e ácido acético (3:1) por 30 minutos. Em A.
franciscana, os náuplios foram submetidos a 60’ de colchicina, 130’ de hipotonia e 30’ de
fixação. As análises mitóticas em L. vannamei identificaram um valor diplóide de 2n=88 e
de 2n=42 para Artemia franciscana. A Ag-RONs em L. vannamei revelou um valor modal
de 3 nucléolos e a presença de 3-6 cromossomos marcados em posição telomérica,
enquanto que A. franciscana apresentou um nucléolo ou dois menores nos núcleos
interfásicos, com um grande número de marcações cromossômicas teloméricas,
coincidentes com segmentos heterocromáticos. Nestas formas a heterocromatina acha-se
distribuída preferencialmente em posição pericentromérica e/ou telomérica favorecendo
associações cromossômicas ponta-a-ponta. Os dados vêm a contribuir para a elucidação de
aspectos estruturais e da evolução cariotípica deste grupo animal.
Palavras chave: Citogenética de Crustáceos, Litopenaeus vannamei, Artemia franciscana
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0478
TÍTULO: INFECÇÃO PUERPERAL: CONHECIMENTO DA ENFERMEIRA NO
SETOR OBSTÉTRICO
ALUNO: GEOVANA ERIVANA DE ASSUNÇÃO COSTA (01079138447)
ORIENTADOR: MARIA HELENA SOARES DA NOBREGA MAZZO (34373616434)
CO-AUTOR: SILVANIA SANTOS REGINALDO (00993852440)
CO-AUTOR: SENEI DA ROCHA HENRIQUE (03086223405)

Resumo:
Este trabalho foi realizado segundo a metodologia qualitativa, no qual objetivou-se
resgatar, junto às enfermeiras da Unidade Mista de Felipe Camarão, em Natal-RN, suas
percepções sobre os cuidados de prevenção da infecção puerperal durante o pré-parto, parto
e pós-parto. Apreendeu-se, segundo os depoimentos das entrevistadas, que a infecção
puerperal proporciona um elevado índice de mortalidade materna e que algumas medidas
tornam-se relevantes para sua prevenção, tais como: exame de citologia oncótica,
orientações sobre medidas higiênicas, tratamento de anemia, uso de técnicas assépticas e
antissépticas por ocasião do trabalho de parto, parto e pós-parto, manuseio adequado das
mamas durante a amamentação, como também o diagnóstico e tratamento das
inflamações/infecções pré-existentes. Diante de tais resultados, compreendeu-se que a
enfermeira é capaz de ajudar na redução da mortalidade materna, aplicando seus
conhecimentos técnico-científico na prevenção da infecção puerperal.
Palavras chave: Infecção Puerperal, Conhecimento, Enfermeira
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão
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CÓDIGO: SB0482
TÍTULO: INSPEÇÃO SANITÁRIA: UMA VISÃO DOS CIRURGIÕES-DENTISTAS
DE NATAL-RN
ALUNO: ANA CATARINA SOARES DA SILVA (03442811406)
ORIENTADOR: ANGELO GIUSEPPE RONCALLI DA C OLIVEIRA (42313384420)
CO-AUTOR: MARIA JALILA VIEIRA DE FIGUEIREDO LEITE (61899020497)

Resumo:
As ações de vigilância sanitária (VISA), inspeções sanitárias, podem assumir caráter
repressor ou educativo, orientando profissionais sobre uma prática voltada para a segurança
do profissional e da própria população. A relação entre profissionais de saúde bucal e a
vigilância sanitária é, no mais das vezes, conflituosa, pois os objetivos de cada partes
envolvidas neste processo não está muito clara. Pretende-se, então, elucidar os principais
elementos envolvidos na percepção de Cirurgiões-Dentistas (CDs) sobre as inspeções
sanitárias. Utilizou-se uma amostra aleatória de consultórios odontológicos da rede pública
e privada em Natal-RN. Foi aplicado um questionário com perguntas objetivas e subjetivas
no qual um CD de cada unidade amostral era abordado. Foram visitados 85 consultórios,
com perda de 10,59%, totalizando 76 elementos pesquisados. Entre os principais
resultados, verificou-se que, em 76% dos consultórios públicos pesquisados foram
identificadas irregularidades contra 44% no privado (p=0,035). Há uma tendência entre os
dentistas em classificarem a abordagem dos fiscais como “gentil”. Com relação ao papel
que consideram adequado para a inspeção, não foram encontradas diferenças significativas
entre os grupos. Conclui-se que, de forma geral, dentistas das redes pública e privada
possuem percepções diferentes a respeito das inspeções sanitárias realizadas em
consultórios odontológicos pela VISA.
Palavras chave: insperção sanitária, ,
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0485
TÍTULO: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO SOFRIMENTO MENTAL: UM ESTUDO
SOBRE A POPULAÇÃO DE NATAL-RN
ALUNO: CARLOS ALEXANDRE DE AMORIM GARCIA FILHO (00981513476)
ORIENTADOR: MAURICIO ROBERTO CAMPELO DE MACEDO (43006698720)
CO-AUTOR: MARCOS DANIEL HETZEL DE MACEDO (03632530416)
CO-AUTOR: LUCELE DE ANDRADE PINHEIRO BORGES (78849977387)

Resumo:
Nosso objetivo foi conhecer e interpretar as formas como os diversos grupos sociais da
população de Natal representam socialmente o sofrimento mental e as estratégias que estes
definem para lidar com esta problemática, particularmente quando buscam assistência
médico-psicológica no sistema público de saúde. O estudo foi feito através da aplicação de
um teste de associação livre de palavras (apoiado por técnicas de associação livre de idéias,
recursos visuais e projetivos), junto a uma amostra da população de Natal, incluindo os que
buscam ou não os serviços de saúde, de forma a visualizar um possível contraste, além de
uma maior validação dos resultados. Foi possível identificar na população do estudo uma
grande variedade de elementos constitutivos das representações sociais sobre sofrimento
psíquico e doença mental. No que diz respeito à noção de saúde mental, no entanto, esta era
percebida socialmente de forma difusa e mal definida, correspondendo ao negativo da
doença mental. Quanto às representações da loucura, foi possível identificar quatro destes
sistemas sócio-cognitivos que podem ser expressos através de categorias como: “loucura é
doença”; “o louco é perigoso”; “lugar de louco é o hospício”; “nervosismo não é doença
mental”. Concluímos que ainda há dificuldades presentes na sociedade para romper com o
estigma e a atitude de exclusão social dos portadores de transtornos mentais.

Palavras chave: Sofrimento mental, assistência, sistema público
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão
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CÓDIGO: SB0486
TÍTULO: ADOLESCÊNCIA SOB A ÓTICA DE MÃES NO BAIRRO DE FELIPE
CAMARÃO
ALUNO: SENEI DA ROCHA HENRIQUE (03086223405)
ORIENTADOR: AKEMI IWATA MONTEIRO (08449740487)
CO-AUTOR: MARIA DA SALETE BEZERRA DA COSTA (05588944453)

Resumo:
Diante da realidade do bairro de Felipe Camarão–Natal/RN, onde ocorre alto índice de
gravidez na adolescência, uso e tráfico de drogas, prostituição e outros, nasceu o “Grupo
Adolescer”, coordenado por profissionais da Unidade Básica de Saúde deste bairro. A partir
de então surgiu a necessidade de acompanhar o adolescente também na família. Dessa
forma, o estudo tem como objetivo conhecer a visão das mães sobre a adolescência. A
metodologia utilizada foi qualitativa e a técnica de coleta de dados o grupo focal, sendo esta
feita em duas reuniões com mães dos adolescentes. Na primeira reunião participaram
quatro mães e na segunda sete. Constatou-se que as mesmas conceituam adolescência como
uma fase de desenvolvimento do corpo e do pensamento. Relataram que esta fase da vida é
melhor nos dias de hoje, mas demonstraram preocupação com drogas, más amizades e
gravidez precoce. Mostraram a importância de um relacionamento de amizade entre mães e
filhos, sem esquecer a manutenção da autoridade. Demonstraram uma necessidade de
orientação sobre DST, sexualidade e higiene bucal para seus filhos. Com isso pode-se
afirmar que as mães estão atentas aos filhos adolescentes e que procuram educar/orientar da
melhor maneira possível.
Palavras chave: Adolescente, Familia, Assistência de saúde
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0487
TÍTULO: ESTUDO DO PERFIL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA
FAMÍLIA (PSF) NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (RN).
ALUNO: MARCOS DANIEL HETZEL DE MACEDO (03632530416)
ORIENTADOR: PAULO DE MEDEIROS ROCHA (08609314472)
CO-AUTOR: LUCELE DE ANDRADE PINHEIRO BORGES (78849977387)
CO-AUTOR: CARLOS ALEXANDRE DE AMORIM GARCIA FILHO (00981513476)

Resumo:
Objetivamos avaliar, a partir da percepção dos diferentes atores e sob a influência do
contexto local, as especificidades do processo de implantação do Programa Saúde da
Família no distrito Oeste de Natal, bem como o perfil dos seus profissionais. Foi um estudo
descritivo, feito a partir da análise de documentos oficiais e de serviço, entrevistas semiestruturadas e grupos focais com os atores envolvidos no processo (gestores e profissionais
de saúde do PSF). Em relação às concepções dos profissionais, há consenso da importância
do PSF como estratégia de mudança do modelo assistencial, através da humanização do
atendimento, ampliação do acesso aos serviços de saúde e desenvolvimento do trabalho em
equipe vinculado à comunidade. Sobre suas expectativas, destacaram-se: obtenção de um
efetivo apoio gerencial e institucional; desenvolvimento de uma política de educação
continuada; maior vinculação e resolutividade do sistema de referência e contra-referência
e suprimento adequado de insumos. Em relação ao perfil dos profissionais das equipes do
atual PSF no distrito Oeste de Natal concluímos que não é adequado às propostas deste
programa, que pretendem mudar o modelo assistencial, devido à ausência de política de
capacitação dos profissionais, aliado ao padrão de reprodução de um modelo calcado em
programas verticalizados e ações individuais. O não compromisso dos gestores com as
propostas de mudança interferem negativamente no sucesso da implantação do PSF nesta
área de Natal.
Palavras chave: , ,
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão
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CÓDIGO: SB0498
TÍTULO: Avaliação do polimorfismo do TGF- em indivíduos expostos a Leishmania
Chagasi Menezes, D.R.G.A.S; Pontes, N.N. C; Nascimento, E.L. T; Jerônimo, S. M,B.
ALUNO: DIOGO RAFAEL GOMES ALENCAR DE SOUZA MENEZES (01281365459)
ORIENTADOR: SELMA MARIA BEZERRA JERONIMO (15603016434)
CO-AUTOR: NÚBIA NATALIR C. PONTES (97017701453)
CO-AUTOR: ELIANA LUCIA TOMAZ DO NASCIMENTO (20167415468)

Resumo:
O fator de transformação do crescimento (TGF) beta é membro da família de citocinas
envolvidas na resposta imune frente à infecção por Leishmania. Esta citocina tem um papel
chave na susceptibilidade à Leishmania em modelo murino, podendo estar envolvida na
imunossupressão durante a fase ativa da Leishmaniose Visceral. A presença de
polimorfismo no gene do TGF- em indivíduos residentes em área endêmica de calazar na
área metropolitana de Natal. Os achados de que polimorfismos gênicos poderiam
influenciar a expressão da proteína nos levaram a investigar se o polimorfismo descrito
para o gene de TGF- influenciaria a evolução frente à infecção por L. chagasi. Utilizando
um estudo tipo caso-controle, foram arrolados 110 indivíduos residentes na área endêmica
para calazar, sendo divididos igualmente em dois grupos fenotípicos, história anterior de
calazar ou não. Os indivíduos foram genotipados para o gene TGF- através da técnica de
PCR seguido de SSCP. Os resultados mostraram que o genótipo dos indivíduos diferiu
dentro dos grupos fenotípicos (p < 0,001251; p < 0,000195). Não foi observado diferença
na freqüência do alelo 1 (mutante). (p < 0,838258) entre o dois grupos estudados.
Palavras chave: TGFb, leishmania chagasi, leishmaniose
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão
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CÓDIGO: SB0503
TÍTULO: Comparação do poder atrativo de extrato de feno de Cynodon sp, extrato de feno
Cynodon sp triturado e água na atividade de postura das fêmeas de Aedes aegipty
ALUNO: ANA KARINNE MOREIRA DE LIMA (03396311477)
ORIENTADOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA (76111830449)
CO-AUTOR: HERBET TADEU DE ALMEIDA ANDRADE (24322253415)

Resumo:
Desde que foi comprovada a resistência do Aedes aegipty, díptera culicídio vetor da
dengue, à larvicidas, tem-se tentado encontrar novas formas de controlar a população do
mesmo. O objetivo desse trabalho foi testar a capacidade de atração do feno Cynodon sp,
usado na alimentação animal, na atividade de postura das fêmeas de A. aegipty. Foram
instaladas 9 armadilhas do tipo “ovitrampa” em três pontos do Centro de Biociências,
durante cinco dias (segunda à sexta). Como atrativo à deposição de ovos pelas fêmeas do
mosquito nas armadilhas utilizou-se água, extrato do feno (EF) (8,3g/L) e extrato do feno
triturado (EFT) (8,3g/L). Ao longo de seis semanas do corrente ano, fez-se a contagem dos
avos encotrados nas armadilhas. Em todos os pontos analizados o EF foi mais efetivo como
atrativo, sendo responsável por 70,06% ± 10,0 dos ovos, por outro lado o EFT foi
responsável apenas por 6,5% ± 5,6, enquanto que à água foi reponsável por 17,2% ± 13,4.
O baixo poder atrativo do EFT pode ser indicativo da perda. inibiçao ou destruição da(s)
substância(s) atrativa(s) encontradas no feno intacto. Os resultados indicaram que o extrato
de Cynodon sp é um eficaz atrativo para fêmeas de mosquito e que pode vir a ser utilizado
como uma alternativa de controlar a população desses insetos.
Palavras chave: mosquito, controle populacional, feno
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0504
TÍTULO: DOENÇAS DA INFÂNCIA: PLANTAS MEDICINAIS MAIS UTILIZADAS
PELAS MÃES.
ALUNO: SILVANIA SANTOS REGINALDO (00993852440)
ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (13051598453)
CO-AUTOR: SENEI DA ROCHA HENRIQUE (03086223405)
CO-AUTOR: JUCIMAR FRANCA VILAR LIMA (16802667487)

Resumo:
Este trabalho trata-se de um estudo exploratório que objetivou identificar as plantas
medicinais mais utilizadas pelas mães nas doenças da infância em uma população de zona
rural. Entrevistou-se 27 responsáveis por crianças durante as consultas de enfermagem
desenvolvidas nas atividades do Projeto Campanha Criança 2000, no município de
Assu/RN em julho de 2003. Dos entrevistados, 78% fazem uso de remédios caseiros, como
chás e banhos de ervas. As doenças da infância mais citadas foram gripe (57%), problemas
gastrointestinais (48%), dor de cabeça e febre, ambos com 33%. Para o tratamento dessas
doenças os entrevistados utilizam a hortelã (53%), boldo (33%), erva cidreira e erva doce
(28%), capim santo (19%), cajueiro (14%) e eucalipto (9%). Concluiu-se, portanto, que o
uso de plantas medicinais continua sendo uma das formas mais usadas no tratamento de
doenças da infância, em especial na zona rural, tornando-se necessário o acompanhamento
dessa prática pelos órgãos competentes do local.
Palavras chave: Plantas Medicinais, Utilização, Doenças da infância
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0509
TÍTULO: EFEITO DO DIABETES MELLITUS NA DENSIDADE MINERAL ÓSSEA:
RELAÇÃO ENTRE A OSTEOPENIA E ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO.
ALUNO: ULISVALDO BRUNNO DE OLIVEIRA MACEDO (02843857430)
ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS ALMEIDA THORNTON (20054548420)
CO-AUTOR: ADRIANA AUGUSTO DE REZENDE PIATTI (05410395808)
CO-AUTOR: VALÉRIA MORGIANA GUALBERTO DUARTE (81325819468)

Resumo:
Embora a osteopenia tenha sido freqüentemente estudada em pacientes e animais modelos
experimental com diabetes mellitus tipo 1 a sua patogênese permanece desconhecida.
Alterações metabólicas decorrentes da hiperglicemia acarretam o aumento das espécies
reativas de oxigênio o que diminui a defesa antioxidante, entre elas a glutationa (GSH), um
antioxidante não enzimático. O trabalho objetiva avaliar alterações nos parâmetros pró e
antioxidantes em ratos diabéticos experimentais utilizando a determinação de Substâncias
Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (SRAT) como indicador da peroxidação lipídica e o
conteúdo de GSH em homogenato de cérebro. Foram utilizados 30 ratos Wistar fêmeas
(180-220g) com o ciclo estral regular. Os animais foram divididos em dois grupos: controle
(n=5) e diabéticos experimentais (n=5) por aloxana (i.p.120 mg/Kg), sendo considerados
diabéticos aqueles que apresentaram glicemia superior a 250 mg/dL, 5 dias após a indução
(dia zero). O sacrifício dos animais 24h após indução, 45 e 75 dias após o dia zero mostrou
um aumento significativo no nível de SRAT, 34, 39 e 82 mmol/g e diminuição de GSH,
0,85, 0,80 e 0,58 mM respectivamente, nos animais diabéticos experimentais quando
comparados aos controles. O aumento de SRAT, indicador de peroxidação lipídica e
diminuição do conteúdo de GSH sugerem uma estreita relação ao desequilíbrio do turnover
ósseo observado em condições de diabetes mellitus.
Palavras chave: DIABETES MELLITUS, OSTEOPENIA, ESPÉCIES REATIVAS DE
OXIGÊNIO
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0519
TÍTULO: COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS DO PARTO ASSISTIDO PELA
ENFERMEIRA "MIDWIFE" E OS ASSISTIDOS PELA EQUIPE OBSTÉTRICA EM
DUAS UNIDADES DE SAÚDE NO PERÍODO DE 1998-2001, EM NATAL/RN.
ALUNO: DAGUIA NARIELLY GALVÃO (03796320473)
ORIENTADOR: BERTHA CRUZ ENDERS (25444816415)

Resumo:
O propósito geral do estudo foi explorar a viabilidade de estabelecer uma base de
informações obstétricas dos partos realizados pela enfermeira “midwife” para uma futura
avaliação de sua assistência. Entende-se que a enfermeira “midwife” é o profissional
capacitado dentro dos princípios de “midwife” no convênio UFRN/UWE-UK e que presta
assistência integral e humanizada à mulher no ciclo gravidico-puerperal. O objetivo do
estudo foi comparar os resultados obstétricos do parto realizado pela enfermeira obstetra
midwife e aquele realizado pela equipe obstétrica, no período de 1998-2001 em duas
instituições do município de Natal. Dados demográficos e dos resultados obstétricos foram
coletados de 95 prontuários: 41 partos assistidos pelos enfermeiros midwives e 38
assistidos pela equipe obstétrica da UMFC, e 16 partos assistidos pelas enfermeiras
midwives da MEJC. Dados sobre as características gineco-obstétricas e do recém nascido
foram coletados os quais foram analisados utilizando estatística descritiva. Os resultados
que refletem as condições do nascimento propriamente dito, se mostraram iguais para os
dois profissionais. Algumas práticas foram muito utilizadas tanto pelos obstetras como
pelos enfermeiros midwives, como a amniotomia e a indução do parto com ocitócicos. Um
problema identificado durante o estudo foi o registro formal de autoria dos partos por parte
dos enfermeiros, o que dificulta uma avaliação futura da inserção desse profissional na
assistência ao parto.
Palavras chave: Enfermagem, Midwife, Parto
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0530
TÍTULO: SÍFILIS CONGÊNITA: EVITÁVEL QUANDO HÁ INTERVENÇÃO NO PRÉ
NATAL
ALUNO: HERVAL PENALVA GOMES (00847155455)
ORIENTADOR: ANA CRISTINA PINHEIRO FERNANDES DE ARAUJO
(70410798487)
CO-AUTOR: MARIANA RÊGO DE CARVALHO (01206221496)

Resumo:
A sífilis congênita, importante causa de morbimortalidade perinatal. Transmisão placentária
é a mais usual ou excepcionalmente pelo contato direto com as lesões infectadas durante o
parto.Analisou-se indicadores perinatais em 48 recém-nascidos(RN) com sífilis na MEJC
entre jul/99 a dez/2001.A incidência foi 0,39%, a mortalidade precoce por sífilis de
0,16/1000 nascidos vivos (NV) e tardia de 0,16/1000 (NV), com uma taxa de mortalidade
neonatal (total) de 0,32/1000 (NV).Observou-se 4 óbito neonatal (mortalidade 8%) com
uma taxa de sobrevida de 92%. Observou-se que 67% dos recém-nascidos apresentaram um
peso médio acima de 2500g, e a maioria era a termo (65%). 67% permaneceram internados
na UTI neonatal por 8 a 15 dias. A droga mais utilizada foi a penicilina cristalina (50%).
Observou-se que 94% dos RNs eram AIG, e Apgar maior do que 7 nos primeiro(67%) e
quinto minutos de vida (90%). O parto normal foi mais frequente (63%) e 69% das
gestantes receberam assistência pré-natal. Quanto ao VDRL, 25% das gestantes
apresentaram a sorologia maior que 1:8, enquanto os RNs apresentaram 1/2 (33%). A sífilis
congênita, doença de fácil reconhecimento e tratamento, deveria não existir, desde que a
paciente realizasse pré-natal de qualidade. Atualmente essa doença ainda traz graves
complicações para o binômio materno-fetal. O diagnóstico precoce e intervenção no prénatal poderiam evitar a doença no recém-nascido.
Palavras chave: SIFILES CONGENITA, PRE NATAL, MORBIMORTALIDADE
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0534
TÍTULO: CISTO PERIODONTAL APICAL: UMA REVISÃO DE 192 CASOS
ALUNO: MARIA CECÍLIA AZEVEDO DE AGUIAR (03232304400)
ORIENTADOR: ANTONIO DE LISBOA LOPES COSTA (32381611487)
CO-AUTOR: JULIANA CARVALHO SÁ (00944952461)

Resumo:
O cisto periodontal apical é o mais comum dos cistos odontogênicos, originando-se após a
mortificação pulpar dentária devido a estímulos físicos, químicos e bacterianos tendo,
portanto, íntima relação com a cárie. O objetivo do presente estudo foi o conhecimento do
perfil deste cisto por intermédio de uma revisão de 192 casos registrados nos arquivos da
disciplina de Patologia Oral da Faculdade de Odontologia da UFRN durante o período de
1990 a 2001. Foram avaliados os seguintes parâmetros: sexo, idade, cor da pele do
paciente, localização anatômica , presença de sintomatologia, etiologia e forma de remoção
da lesão. Realizamos também uma análise comparativa entre o diagnóstico clínico e
histopatológico. Constatamos que o cisto periapical foi mais freqüente no sexo feminino
(55,21%), cor branca (65,1%) e segunda década de vida (27,08%). A maxila foi mais
acometida do que a mandíbula (63,02% dos casos) e a maioria dos pacientes apresentou
quadro clínico assintomático (37,5%). A cárie foi a principal etiologia (23,44%) e a cirurgia
foi a forma de remoção prevalente (62,5%); a maior parte dos diagnósticos clínicos
coincidiu com os histopatológicos (58,33%). Concluímos que o cisto periodontal apical
acomete mais pacientes do sexo feminino, segunda década de vida e cor branca. Lesões
assintomáticas em maxila relacionadas com a cárie dentária prevaleceram. O principal
tratamento foi a cirurgia tendo a maior parte dos diagnósticos clínicos coincidido com os
histopatológicos.
Palavras chave: Cisto odontogênico, cárie dentária, estudo epidemiológico
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0535
TÍTULO: MOTIVOS DA FRACA PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NA DOAÇÃO
DE SANGUE
ALUNO: ITALO MEDEIROS DE AZEVEDO (87455323468)
ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILV (07428871468)
CO-AUTOR: PERCÍLIA ROCHA LIMA (87685213400)
CO-AUTOR: JEANE DOS SANTOS LIMA (01150517409)
CO-AUTOR: JOACINEIDE ALVES DO NASCIMENTO (01153373424)

Resumo:
No Brasil, apenas 2% da população já doou sangue, e desses, 70% são doadores de
reposição. Além disso, apenas 25% são mulheres, conforme estudo realizado pelo
HEMOMINAS, em 2002. No RN, esse percentual cai para 13%, segundo dados do
HEMONORTE. Tentando mudar este quadro, o Governo Federal instituiu, em 1999, o
Programa Nacional da Doação Voluntária de Sangue (PNDVS), onde está incluso o
subprojeto "Incremento do número de doadores do sexo feminino". Este trabalho, realizado
nos meses de junho e julho de 2003, objetivava, especialmente, detectar os motivos reais
dessa pequena parcela de doações pelo público feminino. Para tanto, foram entrevistadas
120 mulheres na faixa etária de 18 a 65 anos, que estudam, trabalham ou freqüentam o
complexo de saúde da UFRN e que se autodeclararam não-doadoras de sangue. Escolheuse a área de saúde, por estar mais ligada ao problema da doação. Como principais
resultados, detectou-se que os motivos mais relevantes alegados para a não-doação foram:
por comodidade (46,7%), falta de incentivo (39,2%), falta de motivação (38,3%) e medo de
contaminação (27,5%). Além disso, 23,3% acham que têm anemia e outro tanto
desconhecem o procedimento; 17,5% têm medo de ficar com anemia; 15,8% têm medo da
furada da agulha; 13,3% têm medo de ver o sangue saindo. Outros motivos como
desconhecer que mulher pode doar, menstruação, medo de desmaiar, medo de transmitir
doença, medo de ficar doente, dentre outros, foram apontados, porém em percentuais
reduzidos.
Palavras chave: NÃO-DOAÇÃO DE SANGUE, COMODIDADE, INCENTIVO
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0536
TÍTULO: DUPLA MARCAÇÃO P53/AgNOR EM CARCINOMA EPIDERMÓIDE DE
LÍNGUA
ALUNO: JULIANA CARVALHO SÁ (00944952461)
ORIENTADOR: ANTONIO DE LISBOA LOPES COSTA (32381611487)
CO-AUTOR: MARIA CECÍLIA AZEVEDO DE AGUIAR (03232304400)

Resumo:
A técnica de dupla marcação permite a avaliação em um mesmo espécime das NORs e dos
antígenos imuno-marcados. Por meio dessa técnica é possível analisar em uma mesma
célula a expressão imuno-histoquímica da p53, como também o número de NORs/núcleo
que esta célula apresenta, correlacionando “in situ” dois métodos diferentes de avaliação
das proteínas presentes no ciclo celular. O objetivo deste estudo foi pesquisar se existe
diferença do número médio de NORs/núcleo entre células p53 positivas e negativas no
carcinoma epidermóide de língua em diferentes graus histológicos de malignidade.
Selecionamos 10 casos de carcinoma epidermóide de língua, os quais foram classificados
de acordo com a gradação histológica de malignidade proposta por Bryne (1998) e
submetidos ao método de dupla marcação imuno-histoquímica/histoquímica P53/AgNOR.
A análise estatística dos dados utilizando o teste “t” de Student pareado revelou que não
houve diferença estatística significante do número médio de NORs/núcleo entre células P53
positivas e negativas (p>0,05). Diante destes resultados concluímos que não existe relação
entre os números médios de NORs/núcleo e a expressão imuno-histoquímica da proteína
P53 em carcinoma epidermóide de língua.
Palavras chave: P53, Carcinoma epidermóide, Dupla marcação
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0546
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA E ALIMENTAÇÃO EM DIFERENTES
HOSPEDEIROS NO CICLO BIOLÓGICO DE Lutzomyia longipalpis
ALUNO: VIRGÍNIA PENÉLLOPE MACEDO E SILVA (04634729423)
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA F DE MELO XIMENES (20007256434)
CO-AUTOR: VIRGÍNIA PENÉLLOPE MACEDO E SILVA (04634729423)
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA F DE MELO XIMENES (20007256434)

Resumo:
Este estudo teve como objetivo analisar a influência da luz, temperatura e alimentação em
diferentes animais no ciclo biológico de Lutzomyia longipalpis Flebotomíneos foram
criados em laboratório (Killick-Kendrick, 1978) e submetidos a temperaturas de 22ºC, 28C,
32ºC e 35ºC. As fêmeas foram alimentadas em hamster anestesiado e após postura seus
ovos foram mantidos em estufa B.O.D., com ciclo de iluminação de 12horas/claro e
12horas/escuro e umidade entre 85%-90%. O ciclo biológico de L. longipalpis foi
observado diariamente e obtivemos os seguintes resultados: o tempo de vida das fêmeas foi
de 16 dias a 22°C; 14,76 dias a 28°C; 12 dias a 32°C. Dos ovos mantidos a 35°C as larvas
sobreviveram até L2, não completando o ciclo o ciclo biológico total. O tempo de
incubação dos ovos foi de 9,12 dias a 22°C; 5,51 dias a 28°C; 3 dias a 32°C e 35°C. O
período no estágio larval foi de 38,33 dias a 22°C; 21,36 dias a 28°C; 11,2 dias a 32°C. O
tempo em pupa foi de 15,5 dias a 22°C; 9,22 dias a 28°C; 5,6 dias a 32°C. A geração F1 de
fêmeas alimentadas em Didelphis albiventris teve ciclo de 25 dias à temperatura ambiente,
período menor quando comparado ao período de . Estes resultados revelam que o aumento
da temperatura até 32°C diminui a duração total do ciclo, dependendo da fonte de repasto.
Diversas interações entre L.longipalpis, temperatura e animais hospedeiros, possivelmente
influenciam na distribuição e epidemiologia da leishmaniose visceral nas regiões semiáridas do Nordeste.
Palavras chave: Lutzomyia, Leishmaniose,
Modalidade da bolsa: PIBIC Local

XIV Congresso de Iniciação Científica da UFRN

Natal, 21 a 24 de outubro de 2003

CÓDIGO: SB0549
TÍTULO: ESTRATÉGIAS DE REABILITAÇÃO SEXUAL PARA UM PACIENTE
PARAPLÉGICO
ALUNO: ZENEWTON ANDRÉ DA SILVA GAMA (01016659466)
ORIENTADOR: FRANCISCO RICARDO LINS VIEIRA DE MELO (55435610400)

Resumo:
A lesão medular pode levar a profundas alterações na sexualidade dos pacientes. Na
sociedade é comum preconceitos, como por exemplo: (a) paraplégicos não podem satisfazer
sexualmente mulheres saudáveis; e (b) não podem ter relações sexuais. Estes malentendidos podem e devem ser esclarecidos em um programa de reabilitação sexual. Esta
pesquisa do tipo estudo de caso teve como objetivo fornecer informações úteis ao paciente
com lesão medular visando favorecer sua vida sexual. A amostra foi constituída por um
paraplégico do sexo masculino com 20 anos de idade, com lesão incompleta em T11 em
atendimento fisioterapêutico no Hospital Universitário Onofre Lopes no período de
11/11/2002 até 15/05/2003. Os resultados após a intervenção fisioterapêutica mostraram-se
importantes e fundamentais no processo de reabilitação do paciente. Concluímos
destacando a necessidade da abordagem da sexualidade como elemento imprescindível na
formação do profissional da saúde, particularmente do fisioterapeuta, no contexto
interdisciplinar da reabilitação do lesado medular.
Palavras chave: sexualidade, lesão medular, reabilitação
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0554
TÍTULO: EFEITO DE DIETAS RICAS EM AZEITE DE OLIVA E ÓLEO DE
GIRASSOL ASSOCIADOS A CARBOIDRATO COMPLEXO SOBRE O
METABOLISMO LIPÍDICO EM RATOS WISTAR.
ALUNO: ANA CELLY BEZERRA CRUZ (03552563474)
ORIENTADOR: DILMA FERREIRA LIMA (00443085404)
CO-AUTOR: ANDRE NEWTON DO MONTE NEGREIROS (05401879334)
CO-AUTOR: ROBERTO DIMENSTEIN (18095640425)
CO-AUTOR: DILMA FERREIRA LIMA (00443085404)

Resumo:
Inúmeros fatores de risco induzem o desenvolvimento de patologias cardiovasculares, entre
eles podemos citar: idade, tabagismo, hipertensão arterial, diminuição dos níveis de HDLColesterol e aumento do LDL-colesterol levando a aterogênese. Este projeto foi
desenvolvido com a finalidade de avaliar o efeito do azeite de oliva, do óleo de girassol e
da fibra da aveia sobre os níveis séricos de Triglicérides, Colesterol total e HDL-C, LDL-C.
Foram utilizados 48 ratos machos da linhagem Wistar, com 90 dias de nascidos divididos
em 8 grupos. Os quais foram submetidos a uma dieta à base de caseína (DP), uma controle
com colesterol sintético a 1% (DC) e seis dietas experimentais: azeite de oliva e óleo de
girassol à 12% (AOI e OGI); azeite de oliva e óleo de girassol à 8% (AOII e OGII); óleo de
girassol + aveia à 6% e à 4% (GAI e GAII). Os valores obtidos para o triglicérides nos
grupos AOI e AOII foram (33,01±6,03 e 44,01±7,02) mostraram, portanto uma redução
quando comparada com as demais dietas. Para o colesterol a dieta AOI (75,85±9,02)
apresentou um efeito redutor com relação à dieta DP (90,5±10,0). Os valores encontrados
para o HDL não mostraram diferenças significativas. Quanto ao LDL, foi observado uma
redução estatisticamente significativa do grupo que consumiu a dieta AOI (21,01±3,31)
comparado à dieta OGI (50,95±4,55). Estes resultados mostraram que as dietas com azeite
de oliva apresentaram o melhor efeito hipocolesterolêmico quando comparado com as
demais.
Palavras chave: Azeite de Oliva, Óleo de Girassol, Metabolismo lipídico
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0556
TÍTULO: PRINCIPAIS AGRAVOS À SAÚDE BUCAL EM PACIENTES
PORTADORES DE SÍNDROME DE DOWN
ALUNO: ANA RAFAELA LUZ DE AQUINO (05143199417)
ORIENTADOR: KENIO COSTA DE LIMA (50337157472)
CO-AUTOR: MARINA CASTRO LEMMOS (00874856485)

Resumo:
A Síndrome de Down é uma alteração do cromossomo 21 com prevalência de 1 a cada 800
nascimentos. O paciente apresenta comprometimento intelectual, fisionomia semelhante
como expressões faciais, olhos puxados, mãos e pés, inclusive agravos orais preocupantes
dos quais podemos citar doenças periodontais, maloclusão. Diante dessa situação, o
trabalho teve como objetivo avaliar, através de uma revisão sistemática da literatura
eletrônica, os principais agravos à saúde bucal dos portadores de Síndrome de Down.
Foram consultadas as bases de dados “BBO”, “LILACS” e “MEDLINE”. Utilizou-se a
seguinte estratégia de busca: “Síndrome de Down” como descritor de assunto, “Portugues”
or “ingles” como idioma e “oral” and “health” como palavras. Obtiveram-se 41 artigos dos
quais 9 foram condizentes com o objetivo do trabalho. A partir da análise dos artigos
constatou-se o predomínio de doenças periodontais, maloclusão, protrusão da língua,
bruxismo, erupção tardia e agenesia. Esta prevalência de doenças orais mostra ser
necessário uma atenção maior a esses pacientes, sem esquecer dos aspectos sistêmicos
conseqüentes da síndrome.
Palavras chave: Síndrome de Down, oral, health
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0558
TÍTULO: EFEITO DE COMBINAÇÕES HORMONAIS E TIPO DE EXPLANTE NA
MICROPROPAGAÇÃO DE MARACUJÁ AMARELO (Passiflora edulis F. flavicarpa)
ALUNO: DIEGO DE MEDEIROS BENTO (03630154425)
ORIENTADOR: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA (46609954453)
CO-AUTOR: KIEV MARTINS (01015199402)
CO-AUTOR: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA (46609954453)

Resumo:
A micropropagação vem sendo utilizada em diversas culturas, fornecendo, em curto espaço
de tempo, grandes quantidades de mudas com elevadas produtividade e qualidade
fitossanitária. Este trabalho visa iniciar o preenchimento de uma lacuna existente na
literatura quanto à micropropagação do maracujazeiro e objetiva testar diferentes explantes
e combinações hormonais na propagação in vitro da fruteira. Segmentos nodais, ápices
caulinares e discos foliares foram retirados de plântulas germinadas in vitro e inoculados
em meio M&S suplementado com diferentes combinações hormonais: 1,0mg/l de BAP
(Meio “A”); 2,0 mg/1 de BAP (“B”); 3,0 mg/l de BAP (“C”); 0,5 mg/l de KIN + 0,5 mg/I
de AIA (”D”); 1,0 mg/l de KIN + 1,0 mg/l de AIA (“E”) ; 2,0 mg/l de KIN + 2,0 mg/l de
AIA (“F”) e 3,0 mg/1 de KIN + 3,0 mg/l de ANA (“G”) para os segmentos nodais e ápices
caulinares, e 1,0 mg/l de BAP + 1,0 mg/l de ANA (“H”) e 2,0mg/l de BAP + 2,0 mg/l de
ANA (“I”) para os discos foliares. Foram realizados dois subcultivos e avaliados o número
e altura dos brotos e a sobrevivência do material. O melhor tratamento foi a inoculação de
ápices caulinares no meio “A”, com média de 4,7 brotos, 3,78cm de altura e 78% de
sobrevivência. Houve formação de chumaço em todas as repetições nos meios “A”, “B” e
“C” para os dois tipos de explantes neles testados, impossibilitando uma contagem mais
precisa dos brotos, bem como a medição das alturas, sendo necessária uma fase de
alongamento in vitro.
Palavras chave: Maracujá, Micropropagação, cultura de tecidos
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0567
TÍTULO: EXPRESSÃO IMUNO-HISTOQUÍMICA DO FATOR DE CRESCIMENTO
ENDOTELIAL VASCULAR, DO COLÁGENO IV E LAMININA EM LESÕES
PERIFÉRICAS E CENTRAIS DE CÉLULAS GIGANTES.
ALUNO: LUIZ MARINHO SIMAS NETO (03817693486)
ORIENTADOR: LEDA BEZERRA QUINDERE CARDOSO (08614938420)
CO-AUTOR: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS (28444361453)
CO-AUTOR: LEÃO PEREIRA PINTO (01608789420)
CO-AUTOR: LELIA BATISTA DE SOUZA (08588724472)

Resumo:
As Lesões Centrais e Periféricas de Células Gigantes constituem um grupo de lesões que,
embora sendo amplamente pesquisadas, permanecem com alguns pontos obscuros quanto a
sua etiologia e natureza. Este trabalho objetivou estudar as lesões centrais e periféricas de
células gigantes, através da técnica da imuno-histoquímica, pesquisando a expressão das
proteínas colágeno IV e laminina, componentes da matriz extracelular e o fator de
crescimento endotelial vascular, que está associado à estimulação da proliferação celular
endotelial e promoção da angiogênese. A amostra resultou de uma coleta nos arquivos do
Serviço de Anatomia Patológica da disciplina de Patologia Oral da UFRN. Do universo
investigado, foram selecionados 09 casos de lesões periféricas e 09 casos de lesões centrais.
Com base nos resultados obtidos, concluímos que o colágeno IV e laminina expressaram-se
em membrana basal perivascular nas lesões centrais e periféricas de células gigantes, com
padrão predominantemente contínuo, diminuindo de intensidade, da periferia para o centro
das lesões. Em relação ao anticorpo anti-fator von Willebrand, sua marcação predominou
na periferia em ambas as lesões, expressando-se de forma intensa apenas nas lesões
periféricas. Não nos foi possível concluir a respeito do índice de vascularização nas lesões
estudadas, em razão da ausência de marcação dos vasos situados nas áreas representativas
das lesões em 77,77% dos casos.
Palavras chave: ANGIOGÊNESE, MATRIZ-EXTRACELULAR, COLÁGENO IV
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0575
TÍTULO: A SUPERVISÃO COMO UM INSTRUMENTO GERENCIAL: UMA
EXPERIÊNCIA VIVENCIADA POR CONCLUINTES DE ENFERMAGEM
ALUNO: MARGARETH AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA (03122003406)
ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO (00446114472)
CO-AUTOR: KÉSSIA DANTAS DINIZ (01087589401)

Resumo:
A supervisão em enfermagem é um processo educativo contínuo que consiste em orientar
os profissionais na execução de atividades, a fim de manter elevada a qualidade dos
serviços. Tivemos como objetivos identificar a visão dos enfermeiros, técnicos e auxiliares
de enfermagem sobre a supervisão e realizar uma reflexão acerca da importância da mesma
na assistência de enfermagem. O estudo é do tipo descritivo exploratório, com uma
abordagem qualitativa; realizou-se em uma Unidade Básica de Saúde de Parnamirim-RN,
no mês de Julho deste ano. Utilizou-se um questionário com questões abertas, aplicado a
uma amostra probabilística de seis profissionais de enfermagem. A análise dos dados
revelou que o enfermeiro desenvolve sua supervisão através da observação, planejamento e
avaliação do processo de trabalho. Os auxiliares e técnicos afirmam que se sentem seguros
trabalhando com o enfermeiro, uma vez que este dá suporte às dúvidas e orienta quando
necessário. Deste modo, o trabalho do enfermeiro é entendido, por todos, como de suma
importância compreendendo a supervisão, as ações assistências e educativas,como um meio
para a orientação e encaminhaemnto dos problemas identificados.

Palavras chave: Supervisão em enfermeiros, profissionais de enfermagem, instrumento
gerencial
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0582
TÍTULO: ANÁLISE DA DIETA HABITUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
PORTADORES DE NEFROLITÍASE ATENDIDAS NO AMBULATÓRIO DE
NEFROLOGIA PEDIÁTRICA DA UFRN
ALUNO: RAFAELA MEDEIROS DUARTE (00895528495)
ORIENTADOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS P SCHWARZSCHILD (17547644449)
CO-AUTOR: ANA SUELY ANDRADE (75113198404)

Resumo:
O estudo teve como objetivo a análise de dietas de crianças e adolescentes com nefrolitíase,
enfocando os nutrientes mais relacionados com a formação de cálculo renal como o cálcio,
a proteína e o sódio. Foram analisadas dietas de 25 pacientes portadores de nefrolitiase
(M=16, F=9) com média de idade 10,9 anos e DP ± 3,33, atendidas no Ambulatório do
Hospital Pediátrico da UFRN. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da
UFRN. O inquérito alimentar de 3 dias foi analisado pelo software Diet Win clínico 3.0.
Observamos que 68% do grupo apresentava estado nutricional eutrófico, 28% baixo peso e
4% sobrepeso. O grupo consumiu uma dieta adequada em carboidratos e lipídios, no
entanto, foi encontrado um alto consumo de proteínas com intervalos de adequação de
126% a 315 %, em relação a RDA (1989). A média do sódio consumido foi 2034,03 mg/dia
(DP±624,5) considerada bastante elevada para o estágio de vida analisado. Com relação ao
cálcio, 92% teve uma ingestão abaixo da recomendada interpretada pelos valores de AI
(Adequate Intake), DRIs 2001. Deste modo foi possível concluir que o alto consumo de
sódio e proteína, aliado a baixa ingestão de cálcio pode ser um fator agravante e/ou
desencadeador da nefrolitíase, conforme dados levantados na literatura.
Palavras chave: nefrolitíase, proteína e cálcio, crianças
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão
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CÓDIGO: SB0595
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE ZINCO EM PACIENTES
COM DOENÇA DE ALZHEIMER
ALUNO: ANNA CECÍLIA QUEIROZ DE MEDEIROS (00982166435)
ORIENTADOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS P SCHWARZSCHILD (17547644449)

Resumo:
O estudo objetivou avaliar a CLPPZn e a ingestão dietética de zinco, em pacientes com
diagnóstico de possível/provável Doença de Alzheimer (DA) comparados com controles.
Foram analisados 20 pacientes (2 M e 18 F; idade média 78,3anos± 8,37) com diagnóstico
de provável/possível D.A., em acompanhamento médico foi instituído um grupo controle,
com 14 indivíduos sem demência (5 M e 9 F; idade média 70 anos± 8,07). A CLPPZn foi
feita segundo ARGEMI et al(1988) e CUNNINGHAM et al(1994), modificada por
PEDROSA(1997). A concentração de Zn no plasma foi mensurada por espectrofotometria
atômica. Para análise das dietas foi feito o inquérito alimentar de 3 dias e este estudo
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN. O percentual de magreza no grupo
D.A.(28,6%) foi maior que no grupo controle (14, 3%) 80% do grupo D.A. e 42,8% dos
controles tiveram ingestão de Zn abaixo da EAR. A média do Zn plasmático foi
D.A=76,8mcgZn/dL±18,8; Controle=83,1mcgZn/dL±13,9, havendo uma tendência a
menores valores no grupo Alzheimer. Houve correlação significante (r=0,624; p=0,02)
entre o Zn da dieta e o Zn plasmático no grupo controle, o que não ocorreu no grupo D.A.
Na análise da CLPPZn houve uma tendência a maiores valores no grupo D.A.
(963,7±131,1mgZn/dL e 141,6±38,8mgZn/g proteína) com relação aos controles
(925,9±195,6mgZn/dL e 125,1±29,6mgZn/g proteína). O estudo indicou que na D.A. há
interferências no metabolismo normal do zinco, o que poderia influir no curso e/ou
evolução da doença.
Palavras chave: zinco, Doença de Alzheimer, proteínas plasmáticas
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0606
TÍTULO: ANÁLISE FILOGENÉTICA DE GENES DE REPARO DE DNA DE
Mycoplasma synoviae
ALUNO: MARBELLA MARIA BERNARDES DA FONSECA (00977910407)
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)
CO-AUTOR: FABÍOLA MARQUES DE CARVALHO (01154248496)
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)

Resumo:
A filogenia visa estabelecer relações de parentesco ou evolutivas entre táxons através da
comparação de seqüências conservadas, tais como os genes envolvidos nas vias de reparo
de DNA. Foi interesse deste trabalho identificar genes de reparo no genoma de estabelecer
relações filogenéticas entre Mycoplasmas, usando como modelo de estudo os genes
identificados. A análise destes foi feita pela comparação de genomas usando ferramentas de
bioinformática disponibilizadas pelo Laboratório Nacional de Computação Científica da
Rede Projeto Genoma Brasileiro e pelos bancos de dados disponíveis na internet. Para
construção das árvores utilizou-se programas do pacote PHYLIP. Apresenta um genoma
reduzido, provavelmente devido a sua alta dependência em relação às células hospedeiras.
Neste, nenhuma das vias de reparo encontra-se completa, genes relacionados ao reparo
direto, mismatch e a resposta SOS encontram-se ausentes. Foram encontrados alguns genes
cujos produtos estão relacionados aos reparos por excisão de bases, excisão de nucleotídeos
e por recombinação. Os dados obtidos até o momento sugerem que Mycoplasmas sofreram
perdas isoladas de genes, tendo sido mantidos apenas genes de reparo com ação mais
genérica e capazes de manter a integridade genômica frente aos principais agentes lesivos
aos quais o organismo está exposto. Além disso, a análise filogenética sugere a divergência
de dois ramos evolutivos para Mycoplasmas.
Apoio financeiro CNPq e SINTEC-RN
Palavras chave: Mycoplasma, reparo, filogenia
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0609
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO PROTEINOGRAMA DE CRIANÇAS COM DIABETES
MELLITUS TIPO 1.
ALUNO: SANDRA SUENY DE ARAÚJO (02489494465)
ORIENTADOR: ADRIANA AUGUSTO DE REZENDE PIATTI (05410395808)
CO-AUTOR: FLÁVIA APARECIDA DE SOUZA FERNANDES (17252209890)

Resumo:
O Diabetes mellitus(DM) tipo 1 é uma das doenças metabólicas mais importantes na faixa
etária pediátrica. Este estudo relata o perfil eletroforético das proteínas plasmáticas de
pacientes diabéticos tipo 1 comparado com um grupo controle (n=6). Foram estudadas 26
crianças, 14 do sexo feminino e 12 do sexo masculino, com diabetes mellitus tipo 1 na faixa
etária de 02 a 14 anos regularmente atendidas pela equipe multidisciplinar do HOSPEDUFRN. Os pacientes diabéticos apresentaram em média idade de 10±4,3 anos, tempo de
diagnóstico entre 2 meses a nove anos. A separação das frações protéicas foi realizada pela
técnica de eletroforese em acetato de celulose, a leitura do proteinograma realizada em um
densitômetro BioSystems BTS-235 e a dosagem de proteínas totais pelo método biureto. O
proteinograma obtido de todos os pacientes apresentou um perfil com cinco frações
protéicas sendo uma de albumina e quatro globulinas: α1 , α2 , β e gama. Os pacientes
diabéticos avaliados de acordo com o tempo de doença foram divididos em 3 grupos onde:
58% com 1 a 4 anos de diagnóstico apresentaram proteinogramas característicos de
processo crônico; 23% com 1 a 6 anos de diagnóstico apresentaram proteinogramas em
maioria normais; 19% com 5 a 9 anos de doença apresentaram proteinogramas variados
embora dentro da normalidade. Os resultados sugerem que o tempo de diagnóstico está
inversamente relacionado com a evolução do quadro crônico desencadeado pelo DM.
Palavras chave: , ,
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0611
TÍTULO: POLIMORFISMO DO MINISSATÉLITE DO TFF2 EM INDIVÍDUOS
PORTADORES DE NEOPLASIA DO TRATO GASTROINTESTINAL.
ALUNO: FERNANDO DA COSTA CARRIÇO NETO (00752808419)
ORIENTADOR: PATRICIA SOTTO MAYOR SOMMER (06257021820)

Resumo:
Os fatores trifoliares, os TFF, formam uma família de peptídeos envolvidos na proteção e
regeneração gastrointestinal, como também de outras mucosas em humanos. Neste grupo
encontramos os peptídeos TFF1, TFF2 e o TFF3, onde os dois primeiros exercem ação
mais importante no estômago e o último nos intestinos grosso e delgado. Esta família de
peptídeos tem uma estrutura que lembra um trevo, devido a sua seqüência de aminoacidos e
as pontes dissulfeto que são formadas entre as seis cisteínas numa configuração 1-5, 2-4, 36. Eles são codificados por genes que recebem o mesmo nome e que estão agrupados no
cromossomo 21q22.3. Este trabalho tem como objetivo o estudo do polimorfismo do
minissatélite do TFF2 em população de indivíduos com leucemia e neoplasia do trato
gastro-intestinal. Extraiu-se o DNA de amostras de sangue para PCR, com o objetivo de
amplificar as bandas sendo estas analisadas por eletroforese. Foram analisados dez
indivíduos com leucemia, quatro indivíduos portadores doença sangüínea (dois com anemia
falciforme e dois com aplasia medular) e quatro amostras de indivíduos com neoplasia do
trato gastrointestinal. Encontramos, através de amplificação por PCR a presença de um
alelo B, com cerca de 1400pb e correspondendo a 49 repetições de 25 pb, e um fragmento
maior, A, com cerca de 1500pb, correspondendo a 53 repetições. Foi possível identificar
três genótipos distintos: AA, AB, BB, onde o genótipo AA apreceu uma vez, BB oito vezes
e AB nove vezes.
Palavras chave: Peptídeos, genótipos, polimorfismo
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0618
TÍTULO: PURIFICAÇÃO PARCIAL DE UMA ß-N-ACETILGLICOSAMINIDASE ( GLINAC'ase) NO MOLUSCO Anadara notabilis
ALUNO: RICIELLE DE SOUZA CARDOSO (00998572438)
ORIENTADOR: JOAO FELIPE DE SOUSA FILHO (07867620478)
CO-AUTOR: CYNTHIA ANDRADE DOS SANTOS FARIAS (01835455409)
CO-AUTOR: BARTOLOMEU ALVES DE LIRA FILHO (28240189415)

Resumo:
Glicosidases, são enzimas incluídas na classe 3. - I.U.B. 1979, que catalisam a hidrólise de
glicoconjugados. Muitas glicosidases são endoglicosidases que quebram ligações internas e
liberam oligossacarídeos, entretanto, existe glicosidases chamadas exo-glicosidases que
liberam monossacarídeos. Este trabalho foi desenvolvido para identificar endo e exoglicosidases envolvidas na degradação de GAGS, presentes no molusco. Os extratos
enzimáticos foram obtidos usando-se tampão ac. de sódio 0,1M, pH 5,0 e depois
fracionados com sulfato de amônio em duas concentrações (F1= 0-50% e F2= 50-80%). As
frações F1 e F2 foram testadas frente aos glicosaminosglicanos e a fração F2 apresentou
maior atividade, sendo submetida à cromatografia de gel de filtração, onde se verificou o
deslocamento de uma única atividade enzimática logo nas primeiras frações coletadas,
sendo denominada de fração F3. À SDS/PAGE apresentou uma única banda protéica de
105 KDa e a CLAE um único pico protéico predominante confirmando-se o grau de
purificação atingido. A enzima foi identificada como -N-acetilhexosaminidase por sua
habilidade em hidrolisar os paranitrofenis. -NAHex não é uma metalo-proteinase, pois a
presença do EDTA não teve efeito em sua atividade,que foi totalmente inibida pelo Hg e
pelo SDS. Estudos cinéticos mostraram que a -NAHex tem atividade ótima em pH ácido, a
37ºC e com reação linear até 4 horas, indicando que a glicosidase do A. notabilis
assemelha-se a outras exo-glicosidases.
Palavras chave: Glicosidases, Hexosaminidases, Anadara notabilis
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0619
TÍTULO: EXTRAÇÃO E CARACTERIZAÇÃODE ENDO- E EXOGLICOSIDASES NO
MOLUSCO Crassostrea rhizophorae
ALUNO: CYNTHIA ANDRADE DOS SANTOS FARIAS (01835455409)
ORIENTADOR: JOAO FELIPE DE SOUSA FILHO (07867620478)
CO-AUTOR: RICIELLE DE SOUZA CARDOSO (00998572438)

Resumo:
Enzimas como as glicosidases são incluídas na classe 3. - I.U.B. 1979, que catalisam a
hidrólise de glicoconjugados. As endoglicosidases são aquelas que quebram ligações
internas e liberam oligossacarídeos, entretanto, as que atuam liberando monossacarídeos
são chamadas exo-glicosidases. Este trabalho foi desenvolvido para identificar endo- e exoglicosidases envolvidas na degradação de GAGS, presentes no molusco. Cerca de 92g de
carne do Crassostrea rhizophorae foram homogeneizadas em tampão acetato de sódio o,1M
pH 5,0, em seguida a parte sólida foi removida por centrifugação a 15.000 x g, 4°C, por 10
minutos. O sobrenadante foi fracionado com sulfato de amônia com duas concentrações
diferentes de sal, 0-50% e 50-80%. Os precipitados correspondentes a estas concentrações
foram denominados de F1 e F2, respectivamente. Estas frações foram testadas frente aos
glicosaminosglicanos e a fração F2 foi a que apresentou maior atividade, sendo submetida à
cromatografia em gel filtração. Após fracionamento da fração F2 em Bio-gel A 1.5m,
detectou-se uma atividade -glucuronidase superior isolada das demais, entre as frações 0609 , que será confirmada e verificado o seu grau de pureza em experimentos subseqüentes
como: eletroforese em SDS/PAGE e CLAE.

Palavras chave: Glicosidases, Hexosaminidases, Crassostrea rhizophorae
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0633
TÍTULO: AVALIAÇÃO CLÍNICA DO TRATAMENTO DE ÚLCERA VENOSA
CRÔNICA COM A.G.E, GRANÚGENA E HIDROCOLOIDE
ALUNO: ÉRICA SAMARA DUTRA DO NASCIMENTO (02925213405)
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415)
CO-AUTOR: ROSIANE GOMES DE MEDEIROS (01023002400)
CO-AUTOR: SILVANIA SANTOS REGINALDO (00993852440)
CO-AUTOR: MARIA IZABEL DOS SANTOS NOGUEIRA (00814025463)

Resumo:
Estudo de caso clínico que objetivou avaliar o tratamento de úlcera venosa crônica no setor
de curativos do HUOL. Paciente com 62 anos, portador de Insuficiência Venosa. A
avaliação clínica foi realizada através da observação, registro e evolução diária do
tratamento é realizada no ambulatório. Trata-se de lesão no MID, com bordas irregulares,
perda tecidual profunda parcial, área de 18 cm2 e pontos de necrose.Após admissão,
iniciou-se limpeza com Soro Fisiológico 0,9%, aplicou-se AGE no leito da ferida,
cobrindo-se com gaze úmida. Após 11 semanas de tratamento, observou-se ausência de
tecido necrótico, aumento do tecido de granulação e da área para 24,6 cm2. Diante destes
resultados, substituiu-se pela Granúgena, sendo observado gradativa redução da área da
lesão para cerca de 3 cm2 em 32 semanas de tratamento. Após este período, a lesão não
evoluiu mais e optou-se por usar curativos à base de Hidrocolóides, aumentando a
granulação, reduzindo o tamanho e a profundidade; no entanto, depois de 14 semanas de
uso do Hidrocolóide, a ferida regrediu, retornando-se ao uso da Granúgena. Observou-se
que a lesão voltou a apresentar redução de tamanho; porém aumentou a profundidade e
formou-se uma camada de tecido fibrinótico. Diante destes resultados, passou-se a utilizar
AGE, sendo observado diminuição de tamanho e profundidade da lesão.
Palavras chave: Avaliação clínica, Úlcera venosa, Hospital Universitário
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0636
TÍTULO: ESTUDOS DE PRÉ-FORMULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE
UM EQUIVALENTE FARMACÊUTICO A BASE DE HIDROCLOROTIAZIDA
ALUNO: ZAMA MESSALA LUNA DA SILVEIRA (00926088416)
ORIENTADOR: TULIO FLAVIO ACCIOLY DE LIMA E MOURA (13138863434)

Resumo:
O presente trabalho constitui um estudo de pré-formulação para obtenção de comprimidos
de Hidroclorotiazida. Estabeleceu-se misturas binárias dos pós Lactose Super Tab e Amido,
nas proporções de, respectivamente, 95:5%, 90:10%, 85:15%, 80:20%, 75:25% e 70:30% e
a elas incorporou-se o fármaco, numa proporção de 50mg para 170mg de excipientes,
objetivando obter um comprimido de 220mg. Executou-se avaliação física dessas misturas
de pós, e escolheu-se, dentre elas, aquelas contendo 90:10%, 80:20% e 70:30% dos
excipientes, para estabelecer novas formulações acrescidas de reguladores de fluxo, para a
melhora das características de fluxo e compressão, sendo eles o Estearato de Magnésio e o
Aerosil R, nas concentrações de 1,5% e 0,5%, respectivamente, sobre a massa total de pós.
Executou-se as análises físicas e, em seguida, o preparo dos comprimidos. Realizou-se a
compressão em máquina do tipo excêntrica, por compressão direta, utilizando-se pressões
de 2,8T e 2,9T. Em seguida, executou-se a avaliação física e físico-química dos
comprimidos, observando dureza, friabilidade e tempo de desintegração. Os resultados
indicaram comprimidos com baixa resistência a impactos e com perda elevada de massa. O
tempo de desintegração não foi homogêneo. É importante, para corrigir os inconvenientes
identificados nos comprimidos, que se modifique o método de preparo destes, adotando a
técnica de granulação a úmido.
Palavras chave: Pré-Formulação, Equivalente Farmacêutico, Hidroclorotiazida
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0639
TÍTULO: SENTIMENTOS DE PACIENTES DIABÉTICOS SUBMETIDOS A
AMPUTAÇÃO DE MEMBROS
ALUNO: TELMA MARIA RODRIGUES DA SILVA (00994617496)
ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO (00446114472)
CO-AUTOR: MARIA ELIENE FELIX (00965122450)
CO-AUTOR: ROSSANE FONTOURA DE SOUZA (03445777403)

Resumo:
O presente estudo acerca do significado da amputação de membros em pacientes diabéticos
tem como propósito identificar os seus sentimentos a as possíveis dependências físicas e
psicológicas causadas pela perda do(s) membro(s).A pesquisa de caráter descritivo
exploratório foi desenvolvida dentro de uma abordagem qualitativa para obtenção de uma
melhor apreensão de nosso objeto de estudo. Foram entrevistados ao todo 15 desses
pacientes. Por ocasião da entrevista foram relatados sentimentos de alívio, medo,
sofrimento, tristeza, conformismo, dúvida, angústia, indiferença, rejeição, entre outros.
Esses sentimentos guardaram uma estreita relação com a condição de vida de cada
entrevistado. A maioria da população pesquisada relatou o comprometimento das suas
atividades gerais e mostraram-se satisfeitos diante da assistência de enfermagem.
constatamos que o paciente amputado possui alterações físicas e emocionais que refletem
na sua reabilitação e em seus relacionamentos, modificando assim, o seu modo de vida. por
isso, a busca constante pelo aperfeiçoamento da assistência de enfermagem a esses
pacientes, não deve se restringir as suas necessidades físicas, mas igualmente aos aspectos
emocionais.
Palavras chave: diabetes, sentimentos, amputação
Modalidade da bolsa: Voluntário

XIV Congresso de Iniciação Científica da UFRN

Natal, 21 a 24 de outubro de 2003

CÓDIGO: SB0640
TÍTULO: EFICÁCIA DO XILITOL NA PREVENÇÃO DA CÁRIE DENTÁRIA
ALUNO: FLÁVIA CHRISTIANE DE AZEVEDO MACHADO (03120675423)
ORIENTADOR: MARIA ANGELA FERNANDES FERREIRA (39817270459)
CO-AUTOR: JAMILLE VALDIVINO DA SILVA (04660007405)
CO-AUTOR: POLIANA GOES SILVA (02750749433)

Resumo:
Objetivo: Verificar a eficácia do xilitol na prevenção da cárie dentária, através de uma
revisão literária baseada apenas em estudos clínicos. Metodologia: Foram utilizados como
fonte de pesquisa , livros e consultas on line , o site da BIREME e as bases de dados
MEDLINE , LILACS E BBO. Na revisão foram incluídos estudos clínicos controlados,
randomizados e duplo – cego , cujo desfecho para avaliação foi o índice CPO. Os idiomas
selecionados foram português, inglês e espanhol, considerando o período de 1966 a 2003.
Estudos com animais e in vitro, e os que avaliaram a contagem de S. mutans na saliva e
biofilme, bem como artigos de revisão e os publicados em outros idiomas, foram excluídos.
As estratégias de busca utilizadas tiveram como descritores de assunto, as palavras: xilitol e
cárie. Resultados: No total, 52 estudos foram encontrados, sendo que destes, apenas 9
foram selecionados (todos da MEDLINE) por obedecer aos critérios de inclusão. Dentre
estes, 6 avaliaram o efeito do xilitol em goma de mascar e os demais(3) em dentifrícios.
Conclusão: Todos os estudos avaliados indicaram resultados favoráveis à eficácia do xilitol
como um método de prevenção à cárie dentária.
Palavras chave: Cárie dentária, fluor, saúde pública
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0641
TÍTULO: AUTOPERCEPÇÃO EM SAÚDE BUCAL: ESTUDO DE SUA
DISTRIBUIÇÃO E FATORES RELACIONADOS EM POPULAÇÃO IDOSA
RESIDENTE NO INSTITUTO JUVINO BARRETO, NATAL-RN, 2002
ALUNO: SÍLVIA SILVEIRA SORIANO (00978389425)
ORIENTADOR: ANGELO GIUSEPPE RONCALLI DA C OLIVEIRA (42313384420)
CO-AUTOR: RAQUEL TEREZA MENDONÇA CAVALCANTE (01083176412)
CO-AUTOR: AMANDA GONÇALVES DA SILVA (02731899484)

Resumo:
Alguns autores padronizaram questionários para avaliar os problemas funcionais, sociais e
psicológicos decorrentes das doenças bucais. Estes permitem estabelecer indicadores sóciodentais complementando os indicadores clínicos. Desta forma, foi desenvolvida uma
pesquisa com 60 dos 170 idosos do Instituto Juvino Barreto. O índice escolhido foi o de
ATCHINSON e DOLAN (1990) “Geriatric Oral Health Assessment Index”. Utilizou-se um
questionário, proposto por SILVA, S.R.C. (1998), contendo 16 questões. Dos resultados
obtidos pode-se destacar que, dos idosos dentados que visitaram ao dentista há menos de
um ano, 66,7% detectaram algum problema com seus dentes e 33,3% não detectaram, ao
contrário do que se observou nos que visitaram ao dentista há mais de um ano, onde 60,0%
não detectaram nenhum problema com seus dentes e 40,0% detectaram; dos idosos que
perceberam alguma mudança em sua mastigação e desconforto na alimentação, em sua
maioria, há mais de um ano não vai ao dentista; 68,3% relataram que nunca observaram
qualquer mudança; dos idosos que detectaram alguma dor ou desconforto na deglutição,
não consideram um fator importante para procurar o dentista; 76,7% nunca mudaram seu
jeito de falar por causa da boca e, destes, 77,4% há mais de um ano não vai ao dentista;
possuem autopercepção boa com relação a seus dentes, gengivas e próteses. Portanto, os
idosos não vêem a necessidade de procura ao dentista pois consideram que qualquer
alteração na boca é puramente “fisiológica”.
Palavras chave: Raquel Tereza Mendonça Cavalcante, Amanda Gonçalves da Silva,
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0644
TÍTULO: SECAGEM EM PASTA DE CEFALOTÓRAX DE CAMARÃO EM LEITO
DE JORRO
ALUNO: MANOEL BEZERRA DA COSTA NETO (97199281587)
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (41294734415)
CO-AUTOR: GERLANE CARLA HONORATO (87752425400)
CO-AUTOR: EDSON LEANDRO DE OLIVEIRA (07867824472)

Resumo:
A indústria de processamento de camarão é uma grande geradora de resíduos. Parte do
camarão é processado para produção de filé sendo descartados o cefalotórax e o exoesqueleto. Apenas o Rio Grande do Norte descartou 7093 toneladas, em 2002. Devido às
propriedades nutricionais do rejeito, como alto teor de proteína e minerais é possível
aproveita-lo para alimentação humana. Com essa finalidade, estudou-se a secagem deste
rejeito em leito de jorro com partículas inertes, com pré-tratamento (esterilização e salga
úmida) para garantir as condições microbiológicas adequadas. O material foi processado na
forma de pasta, obtendo-se uma farinha, com características nutricionais e físico-químicas
apropriadas. Utilizou-se um leito de jorro de aço inoxidável e uma carga de inerte de 3 kg,
formada com partículas de polietileno de alta densidade. A temperatura foi fixada em 70ºC
e a pasta foi introduzida no leito por uma seringa na parte superior do jorro, com bateladas
de aproximadamente 50 g. Obteve-se uma farinha com umidade média de 7%. A eficiência
atingiu um máximo de 60,26% aos 120 min e a retenção de sólido no leito foi de 31,33%.
Em geral, os resultados são considerados satisfatórios.
Palavras chave: Secagem, Camarão,
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0645
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO USO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS ENTRE OS
ESTUDANTES DO CURSO DE FARMÁCIA DA UFRN EM 2002.
ALUNO: JANUS PABLO FONSECA DE MACEDO (56584040453)
ORIENTADOR: ANA MARIA MARINHO ANDRADE DE MOURA (15562590425)
CO-AUTOR: ANDRE MENEZES DO VALE (00835434494)
CO-AUTOR: CYNTHIA HATSUE KITAYAMA CABRAL (01274030439)

Resumo:
A ânsia pela busca de dados que pudessem fornecer um perfil sobre o consumo de
medicamentos genéricos entre os estudantes de farmácia e seus familiares levou a
elaboração desse trabalho, paralelo a um projeto desenvolvido sobre farmácias caseiras em
Natal/RN. Para a coleta dos dados utilizou-se formulários padronizados, sendo os
entrevistadores os próprios alunos. Registrou-se as receitas dos últimos meses, os
medicamentos e os locais onde foram encontrados, além de uma abordagem sócioeconômica dos domiciliados. Após isto, os dados foram computados e os medicamentos
classificados. Até o momento 87 famílias de estudantes de farmácia foram avaliadas e a
representação de genéricos constatada no total de medicamentos encontrados nos
domicílios foi muito pequena, mesmo sendo estes mais esclarecidos em relação ao resto da
população. A prescrição de medicamentos por princípio ativo também mostrou-se baixa. O
fato dos genéricos encontrados serem destinados ao tratamento de doenças como infecção,
dor e inflamação sugere que há insegurança quanto ao uso dos mesmos para tratamento de
quadros clínicos mais graves. Conclui-se que o governo deveria lançar mão de programas
de esclarecimento junto à população e aos médicos.
Palavras chave: Genéricos, Avalação dos medicamentos,
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0650
TÍTULO: PERFIL SOCIO-ECONÔMICO DOS ALUNOS DO CURSO DE FARMÁCIA
DA UFRN - FORMAÇÃO GENERALISTA
ALUNO: RAFAELA REGIS DA SILVA (05169246480)
ORIENTADOR: MIRZA MEDEIROS DOS SANTOS (22113568420)
CO-AUTOR: JULIANA DE MEDEIROS DUTRA (04530720462)
CO-AUTOR: ACARÍLIA EDUARDO DA SILVA (04412387429)
CO-AUTOR: KARINA MONIQUE LOPES E SOUZA (05093991422)

Resumo:
O Curso de Farmácia da UFRN foi reconhecido pelo Decreto Federal 31.209 de 29/07/52.
Ao longo desse período sofreu várias reformas. .Em 2002 foi aprovado o novo projeto
pedagógico, com formação generalista voltada a assistência farmacêutica, abrangendo todas
as áreas de sua atuação. O curso tem 583 alunos sendo que 135 receberam currículo com
formação generalista. O objetivo deste estudo foi fazer um levantamento sobre o perfil
socioeconômico desses estudantes. Um questionário com 20 itens foi respondido por 100
(74,07%) alunos das turmas que ingressaram em 2002.1, 2002.2 e 2003.1. São alunos com
idade média de 18 a 20 anos (60%), sendo 98 % solteiros. Na formação pré-universitária,
verifica-se que 91% freqüentaram escolas privadas. Os alunos na sua maioria fizeram mais
de um vestibular (68%) e freqüentaram cursos pré-vestibulares (69%). São de família cujos
pais têm 40 a 50 anos de idade (73%) com formação universitária (63%) e renda familiar
que varia de 1 a 16 salários mínimos (84%). Setenta por cento dos entrevistados possuem
computador, porém 86% utilizam a internet no desenvolvimento de trabalhos inerentes ao
curso. São alunos que residem com os pais (80%) e, utilizam como meio de locomoção
para chegar a universidade, o transporte coletivo. Para 47% dos entrevistados a opção pelo
curso se deu por ser da área da saúde e teve influencia dos pais, familiares e amigos (49%).
Com essas informações serão desenvolvidas ações de melhoria na formação do
farmacêutico generalista.
Palavras chave: Alunos de farmácia, formação generalista em farmácia, perfil sócioeconômico
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0653
TÍTULO: DIFERENÇAS DE GÊNERO NO CUIDADO À PROLE EM SAGUI COMUM
(Callithrix jacchus)
ALUNO: BALBINA DOS SANTOS (93884338587)
ORIENTADOR: MARIA EMILIA YAMAMOTO (99079682853)

Resumo:
Os calitriquídeos apresentam cuidado comunitário aos filhotes, em geral gêmeos. Estes,
independentes de seu sexo, tem sido tratados na maior parte das vezes como basicamente
semelhantes, idéia reforçada pela ausência de dimorfismo sexual. O objetivo foi investigar
um possível investimento diferencial entre machos e fêmeas baseando-se em indicativos de
que o potencial reprodutivo destes pode ser diferente. Foram acompanhadas 15 famílias de
animais cativos (6 díades de constituição macho-fêmea, 3 díades fêmea-fêmea e 6 díades
macho-macho) durante as oito primeiras semanas de vida dos filhotes por uma hora três
vezes por semana. Os animais estavam alojados no Núcleo de Primatologia da UFRN, em
gaiolas 2x2x1m.Os resultados mostram que há diferenças no tempo que pais, mães e
ajudantes carregam os pares de filhotes.Os pares de fêmeas/fêmeas são significativamente
mais carregados pelos pais do que os pares de constituição macho/macho e macho/fêmea .
Foi encontrado também que o sexo dos ajudantes não reprodutivos afeta o cuidado aos
diferentes pares de filhotes. Os ajudantes machos carregam mais pares de filhotes
fêmea/fêmea do que as ajudantes fêmeas. É sugerido que essas diferenças estejam ligadas
aos diferentes potenciais reprodutivos dos sexos em Callithrix jacchus e que há
possivelmente uma competição futura entre as fêmeas.
Palavras chave: Cuidado parental, Diferença entre gêneros, Callithrix jacchus
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0655
TÍTULO: AÇÃO ANTIMICROBIANA SOBRE BIOFILMES IN VITRO DOS
PRINCIPAIS AGENTES FITOTERÁPICOS USADOS NA ODONTOLOGIA
ALUNO: MÁRCIO GUTEMBERG PEREIRA (00795096496)
ORIENTADOR: KENIO COSTA DE LIMA (50337157472)
CO-AUTOR: LIZA BARRETO VIEIRA (63283832315)
CO-AUTOR: KELLY PATRIZA LIMA DE OLIVEIRA (87727773468)
CO-AUTOR: MARINA FERNANDES DE SENA (00977637484)

Resumo:
A Fitoterapia é uma ciência praticada desde tempos longínquos para a obtenção da cura de
diversas doenças. Com relação à saúde bucal, ainda não se nota um uso tão constante dos
agentes fitoterápicos, fazendo-se necessário um estudo mais detalhado sobre o assunto para
que os profissionais envolvidos na área e a população possam conhecer as vantagens e
desvantagens da sua utilização. Baseando-se nessa perspectiva, foi realizada uma pesquisa
de campo com uma população no município de Cedro/CE a fim de levantar dados quanto
ao uso de plantas medicinais no tratamento de afecções bucais. Constatou-se que as mais
usadas em ordem decrescente de citações são: romã, aroeira, cajueiro, malva do reino e
malva corama. Procedeu-se, portanto, com a investigação da ação in vitro das soluções
fitoterápicas citadas sobre bactérias orais recuperadas da saliva organizadas em biofilmes.
Estes ficaram submersos durante 1 min em cada solução e nos controles positivo e
negativo, depois passaram para tubos com água deionizada e foram agitados para
ressuspender os microrganismos. Feitas 6 diluições em solução salina redutora, 0,1 mL da
diluição 10-6 foi semeado em placas de Petri com meio BHI-ágar em triplicata. As placas
foram incubadas em anaerobiose por 48h e, então, contou-se o número de UFCs e
transformou-se em log. Pela Análise de Variância e o Teste de Tukey para um nível de
significância de 5%, a aroeira e a malva do reino obtiveram melhor ação antimicrobiana do
que as outras plantas testadas.
Palavras chave: Ação antimicrobiana, Agentes fitoterápicos, Saúde bucal
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0661
TÍTULO: CETÁCEOS ENCALHADOS NO PERÍODO DE 1984 A 2003 NO LITORAL
DO RIO GRANDE DO NORTE
ALUNO: PRISCILA IZABEL ALVES PEREIRA DE MEDEIROS (01088154476)
ORIENTADOR: SATHYABAMA CHELLAPPA (15644812472)
CO-AUTOR: MARIA EMILIA YAMAMOTO (99079682853)

Resumo:
Cetáceos são mamíferos totalmente adaptados a vida aquática e vem adquirindo uma
importância crescente através dos estudos técnico-científicos em nível nacional.O
monitoramento de encalhes é a principal fonte de informações sobre a ocorrência, biologia
e ecologia de mamíferos marinhos. Considerando o fato que não existe um catálogo sobre
os encalhes de cetáceos ocorridos no litoral do Rio Grande do Norte, o presente trabalho
objetivou registrar os cetáceos encalhados no período de 1984 a 2003. Os dados foram
coletados através do monitoramento de encalhes de cetáceos no litoral do RN e do
levantamento de informações sobre encalhes juntamente com instituições e arquivos dos
jornais do Estado. Os resultados indicam que houve encalhes de 73 exemplares de cetáceos
e 68 ocorrências ao longo do litoral do RN (1984 a 2003). Dentre 68 ocorrências, 50 foram
no litoral sul e 18 no litoral norte do RN. Foram identificadas 13 espécies. Entre 68
ocorrências, 39 foram registrados através do monitoramento e 29 através do levantamento
de informações. O maior número de encalhes ocorreram entre os meses de agosto a março.
Entre as 13 espécies encalhadas as espécies de maior frequência foram Sotalia
fluviatilis(24), Steno bredanensis(8), Globicephala macrorhynchus(6), e Physeter
macrocephalus(6). Como uma conseqüência do monitoramento intenso pelo Projeto
Pequenos Cetáceos do RN, a partir de 2000, um maior número de registros de encalhes
foram verificados para as prias do litoral sul do RN.
Palavras chave: Mamíferos marinhos, Encalhes de cetáceos, Rio Grande do Norte
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0676
TÍTULO: COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA E OCORRÊNCIA DE ECTOPARASITAS
ISÓPODES NAS ÁGUAS COSTEIRAS DE PONTA NEGRA, RIO GRANDE DO
NORTE.
ALUNO: GUSTAVO SOARES DE ARAÚJO (03685639447)
ORIENTADOR: SATHYABAMA CHELLAPPA (15644812472)
CO-AUTOR: ELIZETE TERESINHA SANTOS CAVALCANTI (10407340491)

Resumo:
Os ecossistemas de águas costeiras tropicais são formados por uma grande diversidade
íctica. Este trabalho teve por objetivo registrar a composição da ictiofauna e a ocorrência de
ectoparasitas isópodes nos peixes de águas costeiras da praia de Ponta Negra, RN. Foram
coletados 386 exemplares de peixes nos arrastos realizados no período de agosto de 2002 a
julho de 2003. Os peixes foram identificados baseados em características morfométricas e
merísticas e foram necropsiados. Os parasitas foram identificados, contados e processados
por técnicas adequadas. Os peixes foram englobados em 15 Famílias e 28 espécies. Das 28
espécies de peixes, 4 foram parasitadas por isópodes. Os parasitas foram identificados até o
nível de Família Cymothoidae. Os hospedeiros foram: tibiro, Oligoplites saurus, palombeta,
Chloroscombrus chrysurus, serra, Scomberomorus brasiliensis e tainha, Mugil curema. As
análises permitiram concluir que os isópodes ocorreram na palombeta, com 16 indivíduos
(39,02%), seguido pela tainha e serra, com 9 indivíduos cada um (21,95%) e tibiro, com 7
indivíduos (17,07%). Verificou-se a erosão dos tecidos dos hospedeiros nos locais de
fixação
dos
isópodes.
Apoio: PPPg/UFRN
Palavras chave: Ectoparasitas de peixes marinhos, Isópodes, Águas costeiras de Ponta
Negra, RN
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão
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CÓDIGO: SB0686
TÍTULO: HÁ UM RITMO CIRCADIANO NA EXPRESSÃO ASTROCITÁRIA NO
NÚCLEO SUPRAQUIASMÁTICO DO CAMUNDONGO?
ALUNO: SAUL OLIVEIRA E COSTA (04372195427)
ORIENTADOR: MIRIAM STELA MARIS DE O COSTA (05014077404)
CO-AUTOR: MARIA JACQUELINE BARROS CUNHA (03519990431)
CO-AUTOR: LÍGIA PERCISI RODRIGUES (87737973320)
CO-AUTOR: ORLANDIL DONATO ROCHA (02257891406)

Resumo:
O núcleo supraquiasmático (NSQ) é considerado o principal marcapasso circadiano em
mamíferos. Em várias espécies, inclusive o camundongo, o NSQ é caracterizado pela
presença de intensa imunorreatividade à proteína acídica fibrilar glial (GFAP), um
marcador de astrócitos. Este trabalho objetiva investigar um provável ritmo circadiano na
expressão imuno-histoquímica de GFAP no NSQ do camundongo. Camundongos Swiss, a
partir dos 45 dias de idade, foram acomodados em gaiolas individuais com registro de
atividade, divididos em dois grupos: um em ciclo claro-escuro 12:12 (CE, n=20) e outro em
escuro constante (EE, n=20). Foram sacrificados aos 60 dias de idade, os do grupo CE em
ZT06, ZT10, ZT 14 e ZT18 (n=05 para todos, ZT, de zeitgeber time, ZT0=hora do início do
claro) e os do grupo EE em CT06, CT10, CT14 e CT18 (n=05 para todos, CT, de circadian
time, CT12=hora do início da atividade). Secções frontais através do NSQ foram
submetidas a imuno-histoquímica utilizando-se anticorpo anti-GFAP. A imunorreatividade
foi medida no NSQ pela obtenção da percentagem de pixels no NSQ, através do Adobe
Photoshop. Os dados foram apresentados como médias ± desvio padrão. A análise
estatística pelo teste post hoc (p<0,05) mostrou que no grupo CE os valores de ZT06 e
ZT18 foram maiores que os de ZT10 e ZT14. Já no grupo EE os valores de ZT06 e ZT10
foram maiores que os de ZT14 e ZT18. Os resultados, portanto, apontam para a existência
de uma variação circadiana na expressão dos astrócitos no NSQ.
Palavras chave: astrócitos, núcleo supraquiasmático, ritmo circadiano
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0687
TÍTULO: RITMO CIRCADIANO EM LIVRE CURSO É ALTERADO EM
CAMUNDONGOS ENUCLEADOS AO PRIMEIRO DIA PÓS-NATAL
ALUNO: JULIANA BEZERRA MESQUITA (04591596400)
ORIENTADOR: JOHN FONTENELE ARAUJO (22800662387)
CO-AUTOR: ANDRÉ LUIS COSTA BARBOSA (04597153489)
CO-AUTOR: NATÁLIA BEZERRA MOTA (96279125300)

Resumo:
O núcleo supraquiasmático (NSQ) é considerado o marca-passo circadiano central em
mamíferos. Há evidências de que a retina também contém osciladores circadianos, embora
o seu papel não esteja estabelecido. O objetivo deste estudo foi testar a influência da retina
sobre os ritmos circadianos da atividade locomotora em camundongos. Camundongos
Swiss, nascidos no laboratório em regime L:D12:12, foram divididos em dois grupos. No
grupo experimental, animais foram anestesiados por hipotermia e enucleados bilateralmente
no primeiro dia pós-natal. O grupo controle não sofreu enucleação. Após o desmame, aos
21 dias de idade, os animais foram acomodados em gaiolas individuais, dotadas de um
sistema de sensor infravermelho, o qual, conectado a um computador, registrava a atividade
locomotora em janelas de 5 min. Inicialmente todos os animais foram mantidos em LD e
depois transferidos para DD. O período em livre curso (tau) foi medido pela técnica
Socolob Bashel. Todos os animais do grupo controle exibiram um tau menor do que 24
horas e todos do grupo experimental mostraram um tau maior do 24 horas. Estes resultados
concordam com outros obtidos em hamster e sugerem que o NSQ interage continuamente
com a retina para determinar o tau do ritmo de atividade locomotora. Estes dados apontam
para a importância da retina na organização do sistema circadiano, sugerindo que ela é
necessária para o desenvolvimento do acoplamento do oscilador circadiano no NSQ
durante os primeiros dias de vida.
Palavras chave: núcleo supraquiasmático, retina, ritmo circadiano
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão
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CÓDIGO: SB0688
TÍTULO: DOMINÂNCIA ALTERNATIVA DAS ESPÉCIES TÓXICAS E NÃO
TÓXICAS DA COMUNIDADE FITOPLANCTÔNICA NA BARRAGEM MARECHAL
DUTRA (GARGALHEIRAS, ACARI/RN) NO CICLO ANUAL 2002-2003.
ALUNO: SOILAMAR DE JESUS ALMEIDA CUNHA (02850685470)
ORIENTADOR: NAITHIRITHI T CHELLAPPA (20016581415)

Resumo:
Eutrofização cultural desencadeia uma série de eventos, que acarreta o florescimento de
cianobactérias produtoras de toxinas nos reservatórios.Verificou-se este fenômeno no açude
Marechal Dutra conhecido como Gargalheiras em Acari/ RN. A metodologia utilizada
incluiu amostragens do fitoplâncton coletadas em um dado ponto do reservatório, utilizando
a profundidade como gradiente ecológico. As coletas foram realizadas durante os períodos
agosto de 2002 a julho de 2003.Os parâmetros incluíram pH, oxigênio dissolvido,
condutividade elétrica da água e os nutrientes fósforo total, nitrogênio total, amonio. A
parte funcional da comunidade fitoplanctônica é avaliada através da análise de clorofila e
corrigida com feofitina. O ecossistema apresentou heterogeneidade de espécies ao longo do
perfil vertical com as espécies de cianobactéria em todas as profundidades. Conclui-se que
existiu uma mudança composicional fitoplanctônica nas populações de diatomáceas,
clorofíceas e finalmente de cianofíceas. As cianobactérias dominaram durante o período
seco de maneira a serem favorecidas pela alta concentração de N/P que são responsáveis
pelo surgimento e dominância. Espécies de Chlorococcales pertencente a ordem
Chlorophycea dominaram durante o período chuvoso em substituição às espécies tóxicas de
cianobactérias ali existentes.Os elevados valores de nutrientes, formações de blooms,
mortalidade de peixes e presença constante de cianobacterias são sinais do processo de
eutrofização no referido ecossistema.
Palavras chave: Cianobactéria, Marechal Dutra, Reservatório
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0693
TÍTULO: VARIAÇÕES ESPACIAIS E TEMPORAIS DE FITOPLÂNCTON EM
FUNÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL EM UMA BARRAGEM DO SEMI-ÁRIDO DO
RIO GRANDE DO NORTE.
ALUNO: JULIANA LEITE DE MEDEIROS (02977368418)
ORIENTADOR: NAITHIRITHI T CHELLAPPA (20016581415)

Resumo:
O presente trabalho tem como objetivo determinar a estrutura da comunidade
fitoplanctônica do Açude Público de Cruzeta, situado na região do Seridó Ocidental no
Estado do RN, durante o período de outubro de 2002 a junho de 2003 em função do
impacto ambiental seletivo. Este vem sofrendo intenso impacto através de ações antrópicas
e do uso de pesticidas (Contaminação da água do reservatório pelo pesticida organofósforo,
melathion no cultivo de tomate). Foram determinadas as seguintes variáveis: pH,
Temperatura, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, Nitrato, Amônio e ortofosfato e
dentre os fatores bióticos foi feita a análise quali-quantitativa do fitoplâncton . A parte
funcional de comunidade fitoplanctônica foi medida pela concentração de clorofila a que é
corrigida com os valores de feofitina. A temperatura (30ºC) e a condutividade elétrica (449
S/cm) apresentaram maiores valores no mês de março, já o pH (8,28) e o oxigênio
dissolvido (8,46 mg/L) apresentaram maiores valores no mês de outubro. Os nutrientes
apresentaram elevadas concentrações nos seguintes meses: fosfato(0,158 mg.L-1) e amônia
(0,526 mg.L-1), em outubro/2002 e nitrato (0,256 mg.L-1) em dezembro/ 2002. Foram
encontrados um total de 45 táxons fitoplanctônicos. Chlorophyceae (16) apresentou o maior
número de táxons, seguido de Bacillariophyceae (14), Cyanophyceae (10) e Dinophyceae
(05). O declínio de valor da clorofila foi correlacionado com o nível de melathion do
reservatório.
Palavras chave: Reservatório de Cruzeta/ RN, Fitoplâncton, Pesticida
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0694
TÍTULO: FATORES ASSOCIADOS À CAPACIDADE FUNCIONAL DE IDOSOS
RESIDENTES NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-RN
ALUNO: GLAUBER KAIO ARAUJO ALENCAR DE MEDEIROS (02742114408)
ORIENTADOR: RICARDO OLIVEIRA GUERRA (39643069400)
CO-AUTOR: ALVARO CAMPOS CAVALCANTI MACIEL (93261438487)

Resumo:
OBJETIVO: Analisar a influência dos fatores sociodemográficos e de saúde física sobre a
capacidade funcional de idosos de Santa Cruz-RN.MÉTODOS: Desenvolveu-se um estudo
transversal analítico, onde 310 residentes na cidade de Santa Cruz-RN foram entrevistados,
a partir da utilização de um questionário contendo informações sobre perfil
sociodemográfico, condições de saúde física e as escalas de Katz e Lawton, que serviram
para medir as Atividades Básicas da Vida diária e Instrumentais.RESULTADOS: A
maioria dos idosos foi do sexo feminino (63,5%), com média de idade de 73,7 anos,
analfabetos (39,7%) e casados (55,8%). Em relação à percepção de saúde atual, a maioria
considerou-a boa (39,9%). Verificou-se uma alta prevalência de doenças crônicas, onde o
déficit visual foi o mais comum, assim como uma baixa quantidade de medicamentos
utilizados (0,86 por pessoa). Para o Índice que Katz teve-se que 86,9% eram independentes
e no Índice de Lawton apenas 47,4%. Na análise multivariada tiveram associação com as
ABVD’s a idade e a má percepção de saúde. Com as AIVD’s teve-se a idade, o sexo
feminino, o analfabetismo e a má percepção de saúde.CONCLUSÃO: Os idosos do
município de Santa Cruz são na maioria mulheres, com média de idade elevada, com baixa
instrução e casados. Há uma prevalência maior de dependentes para AIVD’s do que para
ABVD’s
Palavras chave: Idosos, Capacidade Funcional, Geriatria
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0698
TÍTULO: USO DA FOTO-IDENTIFICAÇÃO PARA AVALIAR A ÁREA DE USO DO
BOTO CINZA (Sotalia fluviatilis) NO LITORAL SUL DO RIO GRANDE DO NORTE
ALUNO: KELLY CRISTINA ARAUJO PANSARD (01096014408)
ORIENTADOR: MARIA EMILIA YAMAMOTO (99079682853)

Resumo:
INTRODUÇÃO: A dificuldade de monitorar cetáceos através da marcação artificial vem
sendo substituída pela técnica da foto-identificação de animais com marcas naturais que
possibilita estimar a população, fidelidade de área, estrutura social e padrões de
deslocamento destes animais. OBJETIVO: Marcar os pontos de avistagem e estimar a área
de uso de animais foto-identificados no litoral sul do Rio Grande do Norte.
METODOLOGIA: Os dados foram obtidos a partir da avistagem de um animal fotoidentificado, os pontos e as distâncias entre os mesmos medidos com GPS. As observações
foram realizadas em pontos fixos situados no alto das falésias, auxiliadas por binóculos e
gravadores. O mesmo animal foi registrado na enseada do Curral, na lagoa de Guaraíras,
em Tibau do Sul e na praia de Tabatinga. RESULTADO: Nossos registros evidenciam um
deslocamento do boto cinza, de até 20 km, entre a praia de Tabatinga e a enseada do Curral.
DISCUSSÃO: Nossos resultados parciais indicam que o indivíduo identificado no litoral
sul do Rio Grande do Norte, pode apresentar uma ampla área de uso, inclusive fora das
regiões protegidas da costa e com variações a serem estimadas futuramente.
1- Bolsista de Iniciação Científica, Dep. de Fisiologia, Centro de Biociências, UFRN.
2- Professora Titular do Dep. de Fisiologia, Centro de Biociências, UFRN.
Palavras chave: Foto-identificação, fidelidade espacial, foto-cinza
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0704
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS DA β-GLUCANA E SUA
PROVÁVEL AÇÃO PRÓ-OXIDANTE EM RATOS
ALUNO: ANA KARLA DA SILVA (03193069418)
ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO SILVA (70155780425)

Resumo:
beta(1,3)-glucana é um polímero de D-glicose isolado da parede celular de Saccharomyces
cerevisiae e vem sendo estudada face ao seu potencial imunomoterápico por exerce sua
ação imunomoduladora em humanos e animais experimentais porem, esta substância
produz mudanças morfológicas no fígado devido a formação de granuloma, não havendo
ainda referências a outras alterações. O objetivo deste estudo foi avaliar os parâmetros
bioquímicos referentes à função hepática (enzimas e bilirrubina) e os efeitos toxicológicos
(MDA e GSH) associados à exposição de ratos à glucana particulada. Três grupos de ratos
Wistar foram tratados com a glucana particulada (4, 12 e 20 mg) administrada
intraperitonealmente e um grupo controle foi tratado com NaCl a 0,9%, por um período de
15 dias (admistração a cada 72h). O efeito da glucana foi avaliado 3 dias após o término do
tratamento. Os resultados obtidos mostraram um aumento significativo das células de
defesa e nenhuma alteração na função hepática. Contudo, uma significativa ação prooxidante foi observada. Devido à aplicação clínica da glucana como imunoestimulante,
estudos devem ser realizados para elucidar seu mecanismo de ação.

Palavras chave: glucana, função hepática, pró-oxidante
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0715
TÍTULO: DIVERSIDADE DE PARASITÓIDES (HYMENOPTERA, BRACONIDAE),
ASSOCIADOS A MOSCAS-DAS-FRUTAS (DIPTERA, TEPHRITIDAE) NA REGIÃO
LITORÂNEA DO RIO GRANDE DO NORTE
ALUNO: TIAGO CARDOSO DA COSTA LIMA (01070273481)
ORIENTADOR: FRANCISCO PEPINO DE MACEDO (06746756491)
CO-AUTOR: TIBÉRIO ARAÚJO GRACO DA SILVA (01171524471)

Resumo:
As medidas de controle para moscas-das-frutas vêm se destacando ultimamente,
principalmente a utilização do controle biológico. Até hoje, as informações obtidas em
relação aos inimigos naturais dessa praga no Estado do Rio Grande do Norte, são muito
poucas. Neste trabalho, buscou-se conhecer a diversidade de parasitóides associados à
moscas-das-frutas em plantas hospedeiras do Parque Estadual das Dunas do Natal, uma
área tampão da Grande Natal. O período do trabalho foi de Janeiro de 2002 à Março de
2003, no qual foram coletados frutos de 12 espécies botânicas. Estes eram acondicionados
em recipientes com vermiculita cobertos por tecido voile, depois de uma semana
verificava-se a presença de pupários. Após emergidos realizava-se por último a
identificação das espécies. A associação parasitóide/frutífera/mosca-da-fruta foi
estabelecida quando em um mesmo recipiente houve emergência de uma única espécie de
parasitóide e uma espécie de mosca-da-fruta. Evidenciou-se na área quatro espécies de
tefitídeos: A. macrura 67,82%, A. sororcula 12,64%, A. fraterculus 1,15% e C. capitata
18,39%. Dos 22 braconídeos encontrados, o Opius sp. apresentou-se em maior proporção
com 78,26%, enquanto o D. areolatus com 21,74%. A espécie A. macrura se mostrou
associada aos dois parasitóides, enquanto C. capitata apenas ao gênero Opius sp. Foi o
primeiro registro de Opius sp. no Estado.
Palavras chave: Mosca-da-fruta, Controle Biológico, Parasitóide
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0716
TÍTULO: AVALIAÇÃO POPULACIONAL DE MOSCAS-DAS-FRUTAS
(DIPTERA,TEPHRITIDAE) EM POMAR COMERCIAL DE MANGA (MAGIFERA
INDICA) NO MUNICÍPIO DE GEORGINO AVELINO/RN
ALUNO: TIBÉRIO ARAÚJO GRACO DA SILVA (01171524471)
ORIENTADOR: FRANCISCO PEPINO DE MACEDO (06746756491)
CO-AUTOR: TIAGO CARDOSO DA COSTA LIMA (01070273481)

Resumo:
As moscas-das-frutas são insetos considerados pragas para a fruticultura mundial,
provocando elevadas perdas econômicas a diversos países produtores. Grandes somas de
capital são investidas em programas de controle e erradicação dessa praga, que pode atuar
como fator limitante à exportação de frutos in natura. No Rio Grande do Norte, a
fruticultura vem se expandindo ultimamente, sendo uma das maiores fontes de exportação
do Estado. Essa atividade se concentra no pólo fruticultor Mossoró-Assu e em algumas
áreas do litoral. Neste trabalho objetivou-se realizar uma avaliação populacional de
tefritídeos em uma região produtora de manga (Mangifera indica), no município de
Georgino Avelino. Os estudos ocorreram no período de novembro de 2000 a janeiro de
2003, utilizando-se 10 armadilhas do tipo MacPhail. Como atrativo, utilizou-se proteína
hidrolisada a 5%, sendo reposta semanalmente. O material capturado era conservado a
álcool a 70% para posterior sexagem e identificação segundo Zucchi 2000. Foram
capturadas 746 espécimes, sendo 84,32% pertencentes ao gênero Ceratitis e 15,68% ao
gênero Anastrepha. As espécies detectadas foram: C. capitata, 84,32%; A. fraterculus,
7,64%; A.sororcula, 5,90%; A. obliqua, 1,07%; A. pickeli 0,67% e A.serpentina, 0,40%. O
índice MAD (mosca-armadilha-dia) caracterizou a área como de baixa prevalência, com
valores médios de 0,02 para o gênero Anastrepha e 0,08 para Ceratitis capitata.
Palavras chave: Moscas-das-Frutas, Ceratitis capitata, Mangifera indica
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0720
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO RENAL DOS PACIENTES DIABÉTICOS E/OU
HIPERTENSOS, ATENDIDOS NO HOSPITAL REGIONAL LINDOLFO GOMES
VIDAL, EM SANTO ANTONIO-RN.
ALUNO: KARLA RUDÁVIA DE GOIS BARACHO (00764651447)
ORIENTADOR: MARIA GORETTI DO NASCIMENTO SANTOS (03943550400)
CO-AUTOR: SAMARA KARENY DA SILVA DIAS (02055662430)
CO-AUTOR: CARLOS RAMON DO NASCIMENTO BRITO (03553318457)
CO-AUTOR: NARA CHRISTIAN CORDEIRO DO NASCIMENTO (03593702410)

Resumo:
O rim pode ter sua função comprometida por diversos fatores, como: alimentação,
medicamentos, bebidas alcoólicas e algumas patologias, dentre elas o Diabetes mellitus e a
Hipertensão Arterial. Com o objetivo de estudar a função renal em um grupo de pacientes
diabéticos e/ou hipertensos, foram realizadas as dosagens séricas de uréia, creatinina e
ácido úrico, além do clearance de creatinina e da proteinúria de 24 horas. A população
estudada composta de 65 pacientes, compreendida numa faixa etária entre 25 e 83 anos de
idade, dos quais 26% eram diabéticos, 35% hipertensos e 39% diabéticos-hipertensos, com
predominância do sexo feminino (82%). Dos três grupos, os portadores de diabetes e
hipertensão associados apresentaram maior freqüência de alterações tanto nos parâmetros
séricos quanto nos urinários. Ao se comparar as alterações encontradas levando-se em
consideração o tempo de doença, observou-se que ao contrário do esperado, pacientes com
tempo de 0 a 5 anos de doença apresentaram maior prevalência de alteração nos níveis de
creatinina, ácido úrico e na proteinúria. Por outro lado, o clearance de creatinina, em
concordância com a literatura, apresentou maior prevalência de alteração nos pacientes com
tempo de 20 a 25 anos de doença. Os achados deste trabalho levam a conclusão que existe
uma maior prevalência de alterações nestes parâmetros, na coexistência do diabetes e da
hipertensão, quando comparado aos pacientes que apresentam tais doenças isoladamente.
Palavras chave: Diabetes Mellitus, Hipertensão arterial, Função Renal
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0721
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO HEPÁTICA DOS PACIENTES DIABÉTICOS E
DIABÉTICOS-HIPERTENSOS, ATENDIDOS NO HOSPITAL REGIONAL LINDOLFO
GOMES VIDAL, EM SANTO ANTONIO-RN
ALUNO: PATRÍCIA DE KÁSSIA DA COSTA FERNANDES (02714076467)
ORIENTADOR: MARIA GORETTI DO NASCIMENTO SANTOS (03943550400)
CO-AUTOR: YASNAIA KALIANA DE M. COSTA (09697221164)
CO-AUTOR: RODRIGO MEDEIROS DE SOUZA (68310781253)
CO-AUTOR: SEVERINO ALVES DE MOURA FILHO (72297220472)

Resumo:
O diabetes mellitus é uma síndrome de etiologia múltipla decorrente da deficiência de
insulina ou da sua incapacidade em exercer seus efeitos. Seu tratamento com
hipoglicemiantes orais tem sido associado a efeito idiossincrático produzindo doença
hepática de modo imprevisível. Este trabalho, realizado durante o período de abril a julho
de 2003, tem por objetivo avaliar a função hepática de um grupo de pacientes diabéticos e
diabéticos-hipertensos compreendidos em uma faixa etária de 25-83 anos, atendidos no
hospital regional Lindolfo Gomes Vidal no município de Santo Antônio/RN. O estudo foi
realizado no laboratório de bioquímica clínica do DACT/UFRN mediante a determinação
das atividades enzimáticas de ALP,AST,ALT,GGT e da concentração de bilirrubinas.
Dentre os resultados obtidos,observou-se discreto aumento nas atividades de ALT,ALP e
GGT e na concentração de bilirrubinas, com elevação mais significativa na atividade da
ALP. Pode-se concluir, diante dos resultados que o uso desta classe farmacológica
associada ou não ao uso de anti-hipertensivos é capaz de causar alteração na função
hepática, mas deve ser levado em consideração outros parâmetros que associados ou não
possam interferir na função deste órgão, como uso de outros medicamentos e outras
doenças associadas,para se obter uma conclusão definitiva.
Palavras chave: Diabetes Mellitus, Hipertensão arterial, Função Hepática
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0724
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM EQUIVALENTE FARMACÊUTICO A
BASE DE HIDROCLOROTIAZIDA
ALUNO: TUIZA GALGANE DE ALMEIDA PEREIRA (04940629406)
ORIENTADOR: TULIO FLAVIO ACCIOLY DE LIMA E MOURA (13138863434)

Resumo:
A Hidroclorotiazida é um fármaco com propriedades diuréticas muito utilizado no
tratamento da Hipertensão arterial, seja isoladamente ou como coadjuvante. Seu respectivo
medicamento de referência; encontrado no mercado farmacêutico brasileiro; é o
“Clorana®”. O presente trabalho tem por objetivo a produção de um equivalente
farmacêutico a base de Hidroclorotiazida. Para isso foram preparados comprimidos em uma
máquina tipo excêntrica a uma pressão de 2,8 toneladas usando como excipientes a Lactose
super TAB, Celulose Microcristalina, Dióxido de Silício Coloidal (Aerosil200) e Estearato
de Magnésio; sendo os dois primeiros componentes nas proporções de (9:1), (8:2) e (7:3) e
os outros nas concentrações fixas de 0,5% e 1,5% respectivamente. Os comprimidos foram
analisados quanto a: dureza, friabilidade e tempo de desintegração. A dureza dos
comprimidos, força mínima necessária para esmagá-lo, mostrou resultados que variavam de
2,8 a 3,8Kgf/cm2, enquanto o teste de friabilidade, apresentou valores entre 1,77% e 5,34%
indicando baixa resistência. Quanto ao tempo de desintegração os dados obtidos
discordaram bastante entre si, predominando valores heterogêneos que iam desde 33
segundos até 9 minutos e meio. Pela observação destes três parâmetros podemos concluir
que estes comprimidos não são resistentes, sendo friável o suficiente para não suportarem
os choques mecânicos durante os processos de produção, embalagem e transporte,
necessitando a adição de agentes aglutinantes.
Palavras chave: Hidroclorotiazida, diuréticos, hipertensão arterial
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0725
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM EQUIVALENTE FARMACÊUTICO A
BASE DE HIDROCLOROTIAZIDA
ALUNO: RENATA ARAÚJO CRUZ (01252758464)
ORIENTADOR: TULIO FLAVIO ACCIOLY DE LIMA E MOURA (13138863434)

Resumo:
A Hidroclorotiazida é um fármaco que tem ação diurética sendo utilizado isoladamente ou
como coadjuvante no tratamento da hipertensão arterial. Está presente no mercado de forma
individual ou em associação com outros fármacos, sendo “Clorana®” o seu respectivo
medicamento de referência. O objetivo deste trabalho é produzir um equivalente
farmacêutico à base de Hidroclorotiazida. Preparou-se comprimidos em uma máquina tipo
excêntrica a uma pressão de 2,9 toneladas usando como excipientes a Lactose super TAB,
Celulose Microcristalina, Dióxido de Silício Coloidal (Aerosil200) e Estearato de
Magnésio, sendo os dois primeiros componentes nas proporções de (9:1), (8:2) e (7:3) e os
outros nas concentrações fixas de 0,5% e 1,5% respectivamente. Os comprimidos foram
analisados quanto à dureza, friabilidade e tempo de desintegração. Eferiram-se valores de
dureza que variaram de 4,5 a 6,6Kgf/cm2, enquanto que no teste de friabilidade, as duas
primeiras proporções das amostras apresentaram-se homogêneos variando entre 0,95% e
1,36%, o que não aconteceu com a amostra (7:3) visto ter uma perda de massa de 11,51%.
Quanto à análise do tempo de desintegração, obtiveram-se valores discrepantes que
variaram de 2 a 18 minutos aproximadamente. No geral os resultados foram satisfatórios
indicando que a maioria dos comprimidos produzidos nessas variadas proporções são
resistentes o suficiente para suportaremos choques mecânicos durante os processos de
produção, embalagem e transporte.
Palavras chave: Hidroclorotiazida, fármacos, resistência
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0728
TÍTULO: EFEITO DO TAMOXIFENO NO PERFIL ELETROFORÉTICO DAS
PROTEÍNAS PLASMÁTICAS DE RATOS DIABÉTICOS EXPERIMENTAIS
ALUNO: TERESA CRISTINA PAIVA DA SILVA (03273649470)
ORIENTADOR: ADRIANA AUGUSTO DE REZENDE PIATTI (05410395808)
CO-AUTOR: SAUL BATISTA DA MOTA (96840390420)
CO-AUTOR: MARIA MARGARETH CÂMARA DE ALMEIDA (46663339400)

Resumo:
Considerando-se que importantes avanços científicos têm sido obtidos através de estudos
com Diabetes mellitus experimental e que a ação do tamoxifeno em humanos permanece
obscura, o trabalho objetiva avaliar modificações em proteinogramas promovidas pelo
tamoxifeno em condição de Diabetes experimental. Utilizaram-se 27 ratos fêmeas Wistar
(180-250g de peso corporal), sendo divididos em 5 grupos: C1 (n=3, controle com veículo),
C2 (n=3, controle sem tratamento), T (n=5, tratados com tamoxifeno), D (n=8, diabéticos
experimentais por estreptozotocina, 45mg/Kg) e DT (n=8, diabéticos experimentais
tratados com tamoxifeno). A eletroforese foi realizada em acetato de celulose, pH 8,6-8,8,
cuba TECNOW; as fitas foram coradas em Ponceau S, descoradas em ácido acético 5%,
transparentizadas em metanol:ácidoacético:glicerina seguida de secagem a 60°C e os
proteinogramas obtidos em densitômetro BioSystems BTS 235. As proteínas totais foram
dosadas pelo Biureto. Os resultados para cada fração do proteinograma foram: a albumina
diminuiu progressivamente nos grupos T, D e DT; fração a1 aumentou nos grupos T e DT;
fração a2 aumentou no grupo T e D, havendo efeito aditivo no grupo DT; fração b
aumentou no grupo T e significativamente no grupo D; fração g aumentou no grupo T e
significativamente nos grupos D e DT. Os resultados indicam um quadro de início de
processo crônico, com um efeito aditivo do tamoxifeno e a condição do diabetes para o
grupo DT, sugerindo uma provável lesão hepática.
Palavras chave: Tamoxifeno, Diabetes mellitus, Eletroforese de proteínas plasmáticas
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0733
TÍTULO: O PARTO PARA AS MÃES: CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE DE
ESCOLHA
ALUNO: DAYANNA PATRICIA DE CARVALHO BARRETO (05506207450)
ORIENTADOR: MARIA FRANCINETE DE OLIVEIRA (05745837420)
CO-AUTOR: IZABELLA BEZERRA DE LIMA (05241252444)
CO-AUTOR: SIMONE OKAWA KIMURA (29374247836)

Resumo:
O objetivo deste trabalho foi investigar publicações sobre os tipos de parto; o conhecimento
das mães e se elas têm a possibilidade de fazer opção. Coletamos dados em diversas fontes
e encontramos que: há diferentes tipos de partos, podendo ser realizados com ou sem
intervenção, categorizados da seguinte forma: parto por via vaginal (normal, natural,
cócoras, Leboyer, na água, fórceps) e parto cirúrgico (cesárea). Para reduzir a dor na hora
do parto, existem métodos não farmacológicos (Bradley e Lamaze), que se caracterizam por
técnicas respiratórias e de relaxamento objetivando a diminuição da tensão e o aumento da
confiança da parturiente e os farmacológicos (uso de narcóticos, analgésicos e anestésicos),
caracterizando o parto sem dor. Com relação ao conhecimento das gestantes sobre os tipos
de parto e a possibilidade de escolha não encontramos, no material analisado, nenhuma
referência. No momento da análise , uma enquête via Internet, mostrava que 26,92% das
mulheres escolheriam o parto normal no hospital e 23,08% escolheriam o normal em casa.
As considerações finais que tiramos da pesquisa é que, teoricamente, há uma tendência das
mulheres preferirem o parto normal; mais pesquisas devem ser desenvolvidas junto as
gestantes no sentido de apreender suas representações e conhecimento sobre o parto.
Entendemos, pois, que todo parto deve ser humanizado, e isso requer uma preparação da
mulher, companheiro, família e equipe de saúde.
Palavras chave: Parto, Tipos de Parto,
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0737
TÍTULO: HEMATÚRIA MICROSCÓPICA E DISMORFISMO ERITROCITÁRIO:
ACHADOS FREQÜENTES OU ESPORÁDICOS?
ALUNO: FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA JÚNIOR (02238690409)
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE SOUZA BRITO (12411167415)
CO-AUTOR: ANA LUIZA DE SOUZA BRITO (01193017416)

Resumo:
A fim de observar a freqüência de hematúria microscópica e do dismorfismo eritrocitário
glomerular, foram analisadas amostras da primeira urina da manhã de 142 pacientes que
apresentaram reação positiva para sangue oculto na tira reativa. Em seguida, foram
observadas e quantificadas, as hemácias normais e dismórficas, em microscopia ótica
comum e de contraste de fase (400x). A amostra analisada era composta de 88 mulheres e
54 homens, com faixa etária predominante inferior a 30 anos de idade (n=72; 51,40%). Em
relação às indicações clínicas dos pacientes, foi observado que 59 (41,5%) tinham
indicação de doença renal com comprometimento glomerular e desses, 50 (85%)
apresentaram sangue oculto positivo 4+ na tira reativa. Destes pacientes, 26 (44,07%)
tinham dismorfismo eritrocitário glomerular positivo com predominância de acantócitos e
24 (40,68%) apresentaram um número de hemácias superior a 20 hemácias por campo
(400x) e cilindros hemáticos no sedimento urinário. A análise dos dados mostrou que o
achado de cilindros hemáticos e dismorfismo eritrocitário foi significativo em pacientes
com doença glomerular e hematúria microscópica intensa, sendo sua pesquisa nestes
pacientes de grande importância para o diagnóstico precoce de dano glomerular.

Palavras chave: Hematúria, Hematúria microscópica, Dismorfismo eritrocitário
glomerular
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0739
TÍTULO: PREVALÊNCIA DAS COMPLICAÇÕES RESPIRATÓRIAS NOS
PACIENTES SINTOMÁTICOS PORTADORES DE HIV/AIDS INTERNADOS NO
HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO
ALUNO: INAMÁSIA HORTÊNCIO DE LIMA NÓBREGA MEDEIROA (00833639471)
ORIENTADOR: KARLA MORGANNA PEREIRA PINTO DE MENDONCA
(72298863415)
CO-AUTOR: ALEXANDRA DA SILVA FERNANDES (00842651403)

Resumo:
Estudos relatam que as maiores causas de morbimortalidade em pacientes infectados pelo
vírus da imunodeficiência adquirida humana são as infecções oportunistas e os processos
neoplásicos. Grande parte dessas afecções apresenta-se como desordens pulmonares. O
presente estudo objetivou analisar a prevalência acerca das complicações respiratórias
freqüentemente encontradas em indivíduos sintomáticos portadores de HIV/AIDS. A
pesquisa desenvolvida foi do tipo descritiva, e constou da análise de prontuários dos
pacientes portadores da AIDS que estiveram internados no Hospital Giselda Trigueiro, no
período entre janeiro de 2001 a março de 2003. A amostra do estudo constou de 128
pacientes, onde 73% e 27% eram do sexo masculino e feminino, respectivamente, e grande
parte encontrava-se entre 20 e 41 anos. Os resultados revelaram, de forma estatisticamente
significativa, uma prevalência de complicações respiratórias em 66% da amostra do estudo.
A patologia responsável pelo maior número de internações foi a PPC, embora esta tenha
sido equivalente à TP ao considerarmos a freqüência de reinternações destes pacientes. Os
principais achados clínicos foram: estado geral regular, presença de ruídos adventícios,
febre e dispnéia. Apenas 17% destes pacientes realizaram fisioterapia respiratória. Dentre
àqueles pacientes que foram a óbito, 75% apresentaram algum tipo de complicação
respiratória como uma das causas de morte.
Palavras chave: HIV/AIDS, ,
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0746
TÍTULO: A INFLUENCIA SOCIAL NO COMPORTAMENTO DE ESCOLHA
ALIMENTAR EM CRIANÇAS
ALUNO: NÍVIA DE ARAÚJO LOPES (03593716470)
ORIENTADOR: MARIA EMILIA YAMAMOTO (99079682853)
CO-AUTOR: PAULINA CABRAL DE MEDEIROS (03075797430)

Resumo:
A escolha alimentar em humanos resulta da interação ambiente e predisposição genética
incluindo fatores como idade, experiência, fatores sociais e padrões da espécie. Nosso
objetivo foi investigar a influência social na escolha alimentar em crianças. Ela foi testada
usando dois modelos: um adulto desconhecido (1) ou com uma outra criança como modelo
(2). No primeiro, participaram 25 crianças, em 2 grupos: a) 3 e 4 e b) 5 e 6 anos; no
segundo, 59 crianças (5 a 7 anos). O alimento estímulo foi a gelatina incolor, adoçada com
leite condensado e corada com anilinas vermelha, amarela, verde, azul e sem corante
(experimento 1) ou vermelha e amarela (experimento 2). Cada estímulo constou de dois
copos descartáveis com 30 ml de gelatina cada. A criança teste era introduzida na sala e
dada a oportunidade de escolha de uma das cores, após observar a escolha do modelo. Os
resultados do primeiro experimento demonstraram uma tendência de escolha oposta a do
modelo, em crianças do grupo “b” quando apresentadas à combinação vermelho-amarelo.
No experimento 2, em decorrência dos resultados do experimento 1, testamos apenas as
cores vermelha e amarela. Observamos a mesma tendência de escolha oposta a do
facilitador para a cor amarela, porém não para o vermelho. Assim, conclui-se que os
resultados refletem um comportamento oposicionista das crianças de 5 a 7 anos, mesmo na
presença de colegas. Contudo, uma característica do alimento, a cor vermelha, pode se
sobrepor a essa oposição.
Palavras chave: Alimento, influência social, crianças
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0751
TÍTULO: MICROPROPAGAÇÃO DE BANANEIRAS NA PRESENÇA DE NACL
ALUNO: KIEV MARTINS (01015199402)
ORIENTADOR: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA (46609954453)
CO-AUTOR: GIOCONDA EMANUELLA DINIZ DE DANTAS MOURA
(01146790457)
CO-AUTOR: DIEGO DE MEDEIROS BENTO (03630154425)
CO-AUTOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (39198200453)

Resumo:
A salinidade é fator limitante de produtividade agrícola em regiões áridas e semi-áridas. A
banana é uma espécie sensível muito cultivada em solos potiguares, no entanto a área de
plantio vem diminuindo devido a presença de sais. Neste sentido a utilização da variação
somaclonal e de uma pressão de seleção in vitro para obtenção de variedades mais
tolerantes ao sal torna-se uma alternativa viável. O objetivo do trabalho foi avaliar o
impacto do NaCl sobre o desenvolvimento in vitro de propágulos de bananeira da variedade
“Grand Naine” permitindo a identificação e triagem de um grupo de propágulos
potencialmente resistente pela ausência ou menor intensidade dos sintomas da toxidez ao
sal. Propágulos de bananeira foram subcultivados in vitro, por 4 meses, em meio de cultura
MS contendo os tratamentos T0=0 (controle) T1=50, T2=75 e T3=100mM de NaCl. Foram
realizadas avaliações dos caracteres peso fresco, altura, número de brotos e número de
folhas aos 0, 30, 60, 90 e 120 dias após a exposição ao sal. A adição de NaCl ao meio de
cultura afetou o crescimento, a formação de novas folhas, a multiplicação in vitro e a
produção de matéria fresca, sobretudo nas doses mais elevadas. A capacidade de
multiplicação em relação ao controle foi reduzida em até 70% na dose de 50mM, superando
este valor nas demais doses. A partir do teste de ANOVA pôde-se observar que os
tratamentos com 75mM e 100mM de sal influenciaram de forma significativa os valores do
número de brotos e número de folhas.
Palavras chave: Seleção in vitro, bananeira, Salinidade
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0767
TÍTULO: COMPORTAMENTO ALIMENTAR DO CAMARÃO MARINHO
Litopenaeus vannamei E SUA RELAÇÃO COM A MUDA
ALUNO: PATRÍCIA PEREIRA DE LIMA (02447181485)
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA ARRUDA DE MIRANDA (09453997404)
CO-AUTOR: CIBELE SOARES PONTES (48100676453)

Resumo:
Na carcinicultura, o alimento artificial pode representar até 60% dos custos de produção,
sendo relevante buscar estratégias para diminuí-los. Nosso objetivo foi relacionar o
comportamento alimentar de L. vannamei com o ciclo de muda. Utilizamos 4 aquários com
30 L de água do mar, iluminados com lâmpada fluorescente branca na fase clara (60 lux) e
incandescente vermelha na escura (1 lux), contendo cada um 4 camarões com cerca de 8,5
g, marcados com anéis de silicone no pedúnculo ocular. A carapaça liberada na muda era
identificada por uma esfera plástica colada no cefalotórax de cada animal. As observações
ocorreram durante 24 dias, em dias alternados. Com base na oferta do alimento 2 vezes ao
dia de acordo com as fases (clara e escura) exploradas no estudo, registrava-se
imediatamente antes e 30 minutos após a sua colocação, a situação do trato digestivo de
cada animal; também, a ocorrência de muda. O índice digestivo foi calculado a partir da
diferença entre a situação inicial e final do trato, com base na padronização visual da
quantidade de alimento que se acumulava no estômago pilórico e cárdico. Verificou-se que
o índice de enchimento do trato não diferiu em função do estágio da muda nas diferentes
fases, embora tenha sido menos elevado à tarde e no final da noite para o estágio de muda e
mais elevado pela manhã na pós muda. Os dados indicam que os animais não se alimentam
no dia da muda, embora comam a carapaça liberada.
Palavras chave: carcinicultura, comportamento alimentar, muda
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0771
TÍTULO: Aspectos da biologia de Astyanax bimaculatus vittatus CASTELNAU, 1855
(CHARACIDAE, TETRAGONOPTERINAE) DO RIO CEARÁ-MIRIM, POÇO
BRANCO - RN.
ALUNO: TATIANA LARISSA SOARES DA SILVA (01006076409)
ORIENTADOR: HELIO DE CASTRO BEZERRA GURGEL (04393392434)

Resumo:
O semi-árido nordestino, além da vocação ecológica para a desertificação, devido à
ocorrência de secas e as características de clima e solo, têm na ação do homem a
responsável maior pelo alarmante processo de desertificação que está sofrendo. O pescado
constitui importante fonte de alimento e, considerando que os recursos naturais não se
constituem em fontes inesgotáveis, faz-se necessário o desenvolvimento de programas de
cultivo e preservação de estoques. A viabilidade destas medidas está na dependência da
ênfase a estudos específicos da biologia e dinâmica populacional. Foram utilizados 862
exemplares (277 fêmeas e 585 machos) de Astyanax bimaculatus vittatus, coletados
mensalmente no rio Ceará-Mirim, Poço Branco, RN, no período compreendido entre maio
de 2001 a abril de 2002. Os indivíduos capturados foram acondicionados em caixas
isotérmicas e transferidos ao Laboratório de Ecologia e Fisiologia de Peixes da UFRN,
onde, para cada exemplar, foram registrados dados biométricos referentes à peso total (Wt),
comprimento total (Lt) e identificação do sexo através de visualização macroscópica. A
partir dos resultados obtidos, constatou-se que os machos em relação às fêmeas
predominaram na proporção de 2:1 e apresentaram as menores classes de comprimento
total. De acordo com o valor de q, obtido da relação peso total/comprimento total,
verificou-se que a espécie apresentou padrão de crescimento do tipo isométrico (q =
2,9823).
Palavras chave: Peixes, crescimento, Rio Ceará-Mirim
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0772
TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE CRONOTIPOS E A PRÁTICA DA SESTA NUMA
DETERMINADA POPULAÇÃO NA CIDADE DE NATAL/RN, BRASIL
ALUNO: BARTIRA MIRIDAN CORTEZ REBOUÇAS (01230988408)
ORIENTADOR: LUCIO FLAVIO DE SOUSA MOREIRA (10749462434)
CO-AUTOR: DANIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO (02839484420)

Resumo:
A prática da sesta, considerada um ritmo semi-circadiano, pode estar relacionada aos
horários preferenciais de pratica de atividades (cronotipos matutino, vespertino e
intermediário), uma vez que a quantidade prévia de sono e vigília está diretamente
relacionada ao grau de sonolência diurna. O trabalho visa analisar a possível influência dos
cronotipos na prática da sesta numa dada população em Natal, RN, Brasil. Foi aplicada a
versão em português do questionário para determinação dos cronotipos proposto por Horne
& Östberg (Int. J. Chronobiol., 4: 97-110 1976) e traduzido e modificado por Benedito Silva et. al. (Prog. Clin. Biol. Res., 341B:89-98 1990), acrescido de 8 questões que
caracterizam a prática da sesta. O questionário foi aplicado a 459 indivíduos,
aleatoriamente, sendo distribuído em diversas localidades da cidade de Natal (05º55S –
32º12O), buscando variar classes sociais e sexos, com idades variando entre 17 e 67 anos,
no período de 07/2001 a 09/2002. Dos indivíduos analisados 72,08% praticavam e 21,85%
não praticavam o hábito da sesta. Foi aplicado o teste Qui-quadrado (X2), sendo encontrada
diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre aduração e a frequência da prática da
sesta e os cronotipos: A sua duração foi maior entre os vespertinos moderados
correspondendo a 60% deste grupo e a frequência foi significantemente menor (até 2 dias
semanais) entre matutinos (56.6%) que entre vespertinos (38.4%).
Palavras chave: sesta, cronotipos, sono-vigília
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0782
TÍTULO: ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRAS DE
CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS ORIUNDAS DE EXCRETAS DE POMBOS DE
VIDA LIVRE E DE VIVEIROS EXISTENTES NA CIDADE DE NATAL.
ALUNO: CATALINE LOURENE VALÉRIO DA SILVA (00833321463)
ORIENTADOR: MARIA TEREZA BARRETO DE OLIVEIRA (20256680400)
CO-AUTOR: NATALIA MORAIS DE ANDRADE (01067188436)
CO-AUTOR: IARA REGINA BANDEIRA DA SILVA (87600404400)
CO-AUTOR: ROBSON JOSE BATISTA (0294540419)

Resumo:
A criptococose é uma micose oportunista, cosmopolita, importante fator de risco como
agente causal de infecções fatais em 5 – 10 % dos pacientes com SIDA, podendo também
acometer indivíduos com sistema imunológico comprometido por neoplasias ou
tratamentos imunossupressores. Essa patologia tem como agente etiológico uma levedura
capsulada, Criptococcus neoformans, que pode ser isolada das excretas de pombos ou de
outras aves de vida livre ou de cativeiro, sendo um importante reservatório do fungo. As
excretas das aves foram coletadas e processadas no Laboratório de Micologia do Depto de
Microbiologia e Parasitologia da UFRN, sendo as mesmas semeadas em meio contendo
ácido cafeico e em seguida incubadas a 320 C. As amostras suspeitas serão estocadas e
identificadas pela metodologia convencional para leveduras de acordo com Kurtzman and
Fell, (1998), fazendo uso das provas de auxonograma e zimograma. O isolamento de
amostras ambientais muitas vezes pode ser dificultado pelos fatores abióticos e bióticos.
Devido às chuvas abundantes ocorridas de Maio até a primeira quinzena de Julho de 2003,
não obtivemos isolamento de C. neoformans, sendo isolados muitos fungos saprófitas
filamentosos, pertencentes aos gêneros Aspergillus spp., Rhodotorula spp., Penicillium spp.
Após passagem do período chuvoso observamos o aparecimento de colônias suspeitas de C.
neoformans, as quais logo serão identificadas para confirmação através de provas
bioquímicas específicas usadas no referido estudo.
Palavras chave: Isolamento, Criptococose,
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0783
TÍTULO: LECTINAS EM HEMOLINFA DE BRAQUIÚROS DO LITORAL DO RIO
GRANDE DO NORTE
ALUNO: GIOCONDA EMANUELLA DINIZ DE DANTAS MOURA (01146790457)
ORIENTADOR: MAURICIO PEREIRA DE SALES (29706106391)
CO-AUTOR: LEONARDO LIMA PEPINO DE MACEDO (04312612455)
CO-AUTOR: RANIERE DA MATA MOURA (02850263486)
CO-AUTOR: ALEXANDRE FLAVIO SILVA DE QUEIROZ (67218709400)

Resumo:
As proteínas classificadas como lectinas possuem a habilidade de reconhecer, ligar
reversivelmente e com alta especificidade a carboidratos. Essa classe de proteínas parece
estar envolvida nos processos de descriminação do próprio e não-próprio em invertebrados
e vertebrados. Ao interagirem com glicoconjugados da superfície celular, as lectinas podem
promover a formação de ligações cruzadas entre células adjacentes, causando aglutinação
das mesmas. Este trabalho tem por objetivo detectar e isolar proteínas com atividades de
lectinas da hemolinfa de crustáceos da ordem Brachiura, das espécies Callinectis danae
(Siri), Uca sp.(chama-maré) e Cardisoma guanhumi (goiamum) encontrados no litoral do
Rio Grande do Norte. Para isso a hemolinfa foi extraída da região cárdica dos Braquiúros,
deixada em repouso para aglutinação e remoção do soro para posterior obtenção do extrato
bruto. O extrato bruto foi fracionado com acetona em quatro etapas de precipitação: 0-30%
(F30), 30-50% (F50), 50-100% (F100) e 100-200% (F200). Ensaios de hemaglutinação e
inibição com açúcares utilizando eritrócitos tratados com papaína foram realizados com as
frações. Em Callinectis danae duas lectinas inibidas por mucina foram detectadas. Da
mesma forma na Uca sp.duas lectinas foram detectadas, sendo uma inibida por glicose e
outra por sacarose. Já em Cardisoma guanhumi apenas uma lectina inibida por ácido
glicorônico foi detectada. Essas lectinas apresentaram massa molecular em torno de 75 a
105 kDa.
Palavras chave: Lectinas, Atividade Hemaglutinante, Brachiuros
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0784
TÍTULO: RESPOSTA COMPORTAMENTAL À MUDANÇA AMBIENTAL E SOCIAL
EM IRMÃOS GÊMEOS ADULTOS DE CALLITHRIX JACCHUS
ALUNO: SANDRA MARA LEITE (03761713401)
ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (06705430478)
CO-AUTOR: FERNANDA FERREIRA DE MENDONÇA (00969718438)

Resumo:
Conforme demonstrado na literatura, a resposta ao estresse expressa estratégias
comportamentais e fisiológicas que refletem a história evolutiva dos animais. Assim sendo,
para demonstrar esta ocorrência em Callithrix jacchus, foram estudados 4 pares de machos
e 3 de fêmeas, irmãos, adultos, do Núcleo de Primatologia-UFRN, durante 4 fases: F1Basal; F2- Ambiente Novo; F3- Separação e F4- Reunião, duas delas desencadeadoras de
estresse (Fases 3 e 4). Nas 4 fases foi registrado o comportamento e realizada coleta de
fezes para dosagem hormonal. Na análise dos dados foi usado o Teste de Friedman (Xr2).
De acordo com os resultados a autocatação foi similar para machos e fêmeas e não
apresentou diferenças significativas entre as fases. O comportamento de contato dos
machos foi significativamente maior em F2 do que em F4 e também maior do nas fêmeas
em F2. As fêmeas marcaram significativamente mais em F2 do que em F3, pois em F3
encontravam-se solitárias na gaiola e, portanto, sem alvo de competição sexual (outra
fêmea) ou sinalização reprodutiva (macho). Conclui-se que a diminuição da marcação das
fêmeas quando isoladas e a expressão de mais afiliação dos machos do que das fêmeas em
situações de estresse pela mudança ambiental é compatível com a estratégia reprodutiva
dessa espécie, uma vez que as fêmeas competem mais entre elas para reproduzir, cabendo
aos machos, através da afiliação, manter o núcleo do grupo social do grupo e atrair fêmeas
para reprodução.
Palavras chave: Estresse, Comportamneto, Callithrix jacchus
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0785
TÍTULO: CORRELAÇÃO ENTRE CEPAS IDENTIFICADAS E VALORES DO
LÍQUOR PARA O USO DE ANTIBIÓTICOS ISOLADOS E ASSOCIADOS NA
MENINGITE BACTERIANA AGUDA EM PACIENTES DO HOSPITAL GISELDA
TRIGUEIRO DE 2000 A 2002
ALUNO: MÉRCIA CARDOSO O. GOMES (01165141400)
ORIENTADOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAÚJO FERREIRA (83806059420)
CO-AUTOR: MARCELE AUREA LOURENÇO (03524746454)
CO-AUTOR: CANDICE BARBOSA MILITÃO (04543915445)
CO-AUTOR: WLÁDIA DE SOUSA AVELINO (67924131353)

Resumo:
O estudo teve o objetivo de verificar diferenças para os valores de líquor e cepas
identificadas para utilização de antibióticos isolados e associados. Foram coletados dados
de 252 prontuários dos quais 73,02% apresentaram valores para o líquor, sendo identificado
o agente infeccioso apenas em 34,78%. Os dados foram analisados através da análise
multivariada (ANOVA). Os resultados para os valores de líquor não foram diferentes (
p<0,1936) em relação ao uso quanto a iniciativa de utilização dos antibióticos isolados ou
associados. No ano de 2002 não houve uma antibioticoterapia diferenciada dos casos em
que foram identificados os microorganismos. Em 2001, quanto a utilização dos antibióticos
isolados, na presença de gram-negativos (Haemophilus influenza), Meningococos e
Streptococcus pneumoniae houve utilização de ceftriaxona. Nos associados, na
identificação de cepas de Neisseria meningitides, H. influenza e Meningococos ocorreu
associação de ampicilina com cefotaxima, ceftriaxona ou cloranfenicol. Em 2000, no caso
do uso isolado houve terapêutica diferenciada na presença de H. influenza (ceftriaxona) e
diplococos gram-negativos (ceftriaxona); já na constatação da N. meningitidis,
Enterobacter sp, Pneumococos e H. influenza houve associação de ampicilina com
cloranfenicol ou ceftriaxona, ceftriaxona e cloranfenicol, ou rifampicina e cloranfenicol.
Pôde-se concluir que a identificação da cepa garante uma maior especificidade na escolha
de um agente antimicrobiano.
Palavras chave: Meningite Bacteriana aguda, Antibióticos, Cepas
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0790
TÍTULO: APRESENTAÇÃO DOS ESQUEMAS DE ASSOCIAÇÃO, DIFERENÇAS
NO TEMPO E DOSAGEM DOS ANTIBIÓTICOS UTILIZADOS PARA
TUBERCULOSE PULMONAR NO HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO NOS ANOS DE
2000 A 2002.
ALUNO: GIOVANNA PERANTONI PEREIRA (05723808443)
ORIENTADOR: KARLA KRISTIANE DE SOUZA QUEIROZ (02452962473)
CO-AUTOR: ANA SÉPHORA COSTA DA SILVA (04597198407)
CO-AUTOR: ALINE MARIA CAVALCANTE GURGEL (04699112471)
CO-AUTOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAÚJO FERREIRA (83806059420)

Resumo:
A disponibilidade dos agentes quimioterápicos eficazes para tuberculose pulmonar permitiu
que a mesma seja tratada como problema ambulatorial e reduziu o tempo de internação. O
objetivo deste estudo foi identificar as associações de esquemas antibióticos mais
freqüentes e as diferenças quanto a dosagem e tempo de administração intra-hospitalar.
Foram investigados 216 prontuários de pacientes internados no Hospital Giselda Trigueiro
de 2000 a 2002 com tuberculose pulmonar, sendo excluídos os portadores de SIDA. A
princípio, a amostra foi retirada de todos os pacientes atendidos no serviço neste período,
sendo que, da totalidade, apenas os prontuários encontrados no arquivo foram investigados.
Os dados foram analisados através de análise multivariada (ANOVA). Os resultados
demonstraram que a associação mais freqüente foi isoniazida/ rifampicina/ pirazinamida
(76,85%), seguida por isoniazida/ rifampicina/ pirazinamida/ etambutol (10,65%) e por
isoniazida/ rifampicina (7,41%). A diferença entre o tempo de administração intrahospitalar dos fármacos não foi considerada estatisticamente significante (p>0,9628),
enquanto que a dosagem foi diferente (p<0,0001). Pôde-se concluir que o Hospital segue o
programa padrão para terapia da tuberculose pulmonar, adotada pelo Ministério da Saúde,
não complicada e sensível a fármacos, e as associações administradas se dão em virtude da
resistência bacteriana.
Palavras chave: Tuberculose pulmonar, Antimicrobianos, Esquemas terapêuticos
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0791
TÍTULO: FATORES ASSOCIADOS A TUBERCULOSE EM PACIENTES
INTERNADOS NO HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO DE 2000 A 2002.
ALUNO: JOÃO EUDES MORAIS DE AGUIAR JÚNIOR (86996959349)
ORIENTADOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAÚJO FERREIRA (83806059420)
CO-AUTOR: FRANKLIN DE FREITAS TERTULINO (04595261462)
CO-AUTOR: CLEYTON AMARAL NOGUEIRA E SILVA (01083753401)
CO-AUTOR: HILKÉA CARLA DE SOUZA MEDEIROS (02336272431)

Resumo:
A tuberculose é uma doença que tem ressurgido, principalmente relacionada com a SIDA e
nos países subdesenvolvidos devido a precária estrutura social que permite a propagação da
mesma. O objetivo deste estudo foi de verificar quais os fatores mais freqüentemente
associados com a ocorrência da tuberculose. Foram investigados 222 prontuários de
pacientes internados com tuberculose, não SIDA, no Hospital Giselda Trigueiro nos anos
de 2000 a 2002. Os dados foram coletados a partir do resgate da história clínica dos
indivíduos. A média de idade dos pacientes foi de 43,63 + 18,57, sendo 72,22%, de homens
e 27,78%, de mulheres. Os resultados foram analisados a partir da freqüência percentual.
Em 18,92% dos prontuários não foi possível identificar a causa determinante para a
tuberculose. Nos demais prontuários 16,22% dos fatores estavam relacionados ao
etilismo/tabagismo, 13,96% ao etilismo, 9,01% ao tabagismo e 5,41% ao contágio direto ou
pneumonia não-tratada ou diabetes melitus. Pôde-se concluir que existe a necessidade de
uma investigação mais apurada com o intuito de melhor esclarecer os fatores determinantes
para a tuberculose, e neste estudo entre os fatores associados identificados os de maior
impacto foram os de ordem social, embora o contágio seja determinante para a existência
da tuberculose na ocasião em que o mesmo ocorreu não foi possível de ser identificado
pelos sujeitos.
Palavras chave: Tuberculose pulmonar, Fatores associados, etilismo/tabagismo
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0794
TÍTULO: ENZIMAS DIGESTIVAS DE MOSCAS-DAS-FRUTAS CERATITIS
CAPITATA (Diptera:Tephritidae)
ALUNO: LEONARDO LIMA PEPINO DE MACEDO (04312612455)
ORIENTADOR: MAURICIO PEREIRA DE SALES (29706106391)
CO-AUTOR: ADELIANA SILVA DE OLIVEIRA (43036546472)
CO-AUTOR: FRANCISCO PEPINO DE MACEDO (06746756491)
CO-AUTOR: FABIANO DE MOURA TEIXEIRA (02194116702)

Resumo:
Enzimas digestivas de larvas e de insetos adultos de Moscas-das-frutas Ceratitis capitata,
uma importante praga da fruticultura, foi estudada por métodos enzimáticos e observações
eletroforéticas. Enzimas proteolíticas foram detectadas e quantificadas, durante o estágio
larval e de inseto adulto, usando os substratos protéicos: hemoglobina 1%, azocaseína 1,5%
e BapNA 1,25mM. Os resultados mostraram a presença de atividade proteolítica do 10 ao
60 dia do desenvolvimento larval. As atividades azocaseinolítica (básica) e
hemoglobinásica (ácida) mostraram um maior aumento no 5º dia, enquanto a bapnásica
(tripsínica) foi maior no 4º dia. A classe mecanística das atividades proteolíticas foi
comprovada com uso de inibidores sintéticos específicos. Foi observada a ocorrência de
duas enzimas serínicas (quimotripsina e tripsina) no intestino médio das larvas, e no inseto
adulto somente atividade do tipo quimotripsina. Essas atividades foram reveladas e seus
picos de atividades confirmados em gel de atividade contendo azocaseína 0,3%. As
proteases serínicas das larvas do 50º dia foram isoladas por cromatografia de afinidade e
reveladas em gel de atividade. Esse conhecimento preliminar das enzimas do sistema
digestório de insetos pragas permite o desenvolvimento de inibidores enzimáticos e sua
utilização como bioinseticidas contra essas pragas.
Palavras chave: Ceratitis capitata, Enzimas digestivas, Caracterização
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0796
TÍTULO: USO ISOLADO OU ASSOCIADO DE ANTIBIÓTICOS NA MENINGITE
BACTERIANA AGUDA PARA PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL GISELDA
TRIGUEIRO DE 2000 A 2002.
ALUNO: TIAGO LIMA SOUSA (90769228372)
ORIENTADOR: KARLA KRISTIANE DE SOUZA QUEIROZ (02452962473)
CO-AUTOR: MAXWELL DE OLIVEIRA SOUZA (03676698460)
CO-AUTOR: THIAGO DEMÉTRIO NOGUEIRA COSTA E SILVA (01253439494)
CO-AUTOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAÚJO FERREIRA (83806059420)

Resumo:
O estudo teve o objetivo de identificar nas diferentes faixas de idade o uso de antibióticos
associados ou isolados para tratamento da meningite bacteriana aguda. Foram coletados os
dados de 225 prontuários do Hospital Giselda Trigueiro de 2000 a 2002 de pacientes com
meningite bacteriana aguda. Os sujeitos foram divididos nas seguintes faixas de idade 0-5
anos, 6-14 anos, 15-25 anos e mais de 26 anos. Foram utilizadas para análise com o Teste
do Chi-quadrado as seis formas mais frequentes de antibióticos identificadas, sendo elas:
ampicilina
isolada,
ampicilina+rifampicina,
ampicilina+cloranfenicol,
ampicilina+ceftriaxona, ceftriaxona isolada e ceftriaxona+oxacilina. Os resultados puderam
demonstrar que houve diferença significante quanto á forma de utilização dos antibióticos
nas diferentes faixas de idade (p <0,0001). Na faixa etária de 0-5 anos as associações mais
comuns são de ampicilina+ceftriaxona e de ceftriaxona isolada. Na faixa de 6-14 anos é
comum a utilização de ampicilina+rifampicina, seguida pela ampicilina isolada, já nas
faixas de 15-25 anos e mais de 26 anos é utilizada a ampicilina isolada. O estudo concluí
que existe atenção diferenciada para as diferentes faixas de idade quanto ao tratamento para
a meningite bacteriana aguda sendo que nas faixas de idade menores existe uma maior
especificidade dos antibióticos administrados.
Palavras chave: Meningite Bacteriana aguda, Antibióticos, Faixa etária
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0798
TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE O TEMPO DE UTILIZAÇÃO DOS ANTIBIÓTICOS
ISOLADOS E ASSOCIADOS PARA O TRATAMENTO DA MENINGITE
BACTERIANA AGUDA DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL GISELDA
TRIGUEIRO NOS ANOS DE 2000 A 2002.
ALUNO: FRANKLIN DE FREITAS TERTULINO (04595261462)
ORIENTADOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAÚJO FERREIRA (83806059420)
CO-AUTOR: CLEYTON AMARAL NOGUEIRA E SILVA (01083753401)
CO-AUTOR: KERGINALDO PAULO TORRES (04990366468)
CO-AUTOR: LUIZ ALBERTO CARNEIRO MARINHO (09063501404)

Resumo:
O estudo teve o objetivo de verificar a diferença quanto o tempo de utilização dos
antibióticos isolados ou associados no tratamento da meningite bacteriana aguda. Foram
coletados os dados de 258 prontuários de pacientes internados nos anos de 2000 a 2002. Os
antibióticos foram divididos em três grupos: um deles formado pelos prontuários dos
sujeitos que utilizaram apenas um antibiótico, o segundo grupo considerado foi
denominado de Associado I, estando neste grupamento os antibióticos mais freqüentemente
utilizados de uma forma associada, e no último grupo foram considerados como Associado
II correspondendo àqueles antibióticos que apareceram com menor freqüência. Os dados
foram analisados a partir da Análise Multivariada (ANOVA). Os resultados demonstraram
que no ano de 2002 (p<0,0001) e 2001 (p<0,0046) o maior tempo de utilização se deu as
custas do antibiótico isolado e do associado I. Para o ano de 2000 as diferenças se deram
quanto ao maior tempo de utilização do antibiótico isolado em relação ao antibiótico
associado II (p<0,0003). Quando todos foram analisados juntos ocorreu diferença
significativa (p<0,0001) sendo a variável responsável pela mesma o uso do antibiótico
isolado que foi utilizado por maior tempo em relação aos demais. Pode-se concluir que a
utilização de um único antibiótico na terapêutica da meningite bacteriana aguda exige
tempo maior de utilização do que quando se associa a um outro.
Palavras chave: Meningite Bacteriana aguda, Antibióticos, Tempo de Utilização
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0800
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS FISIOTERAPÊUTICAS NA PREPARAÇÃO
DAS MAMAS PARA O ALEITAMENTO MATERNO
ALUNO: TALITA PASCALE MACEDO DIOGENES (03212862432)
ORIENTADOR: ROSEMARY ARAUJO MONTEIRO (44136218400)
CO-AUTOR: TATIANA MELISSA FERREIRA SOARES DE LIMA (03048912401)
CO-AUTOR: ANA CAROLINA SILVA DE ALMEIDA (02740756445)

Resumo:
O aleitamento materno é um dos fatores fundamentais para o desenvolvimento nutricional,
motor, cognitivo e psicossocial dos bebês, principalmente nos primeiros meses. Diante das
várias disfunções mamárias apresentadas por mulheres em lactação é necessário propor
estratégias que visem a difusão de informações a respeito da importância e das vantagens
do aleitamento materno. Este trabalho objetivou elaborar uma proposta de atuação
massoterapêutica, com drenagem linfática manual, exercícios de Hoffman, expressão
manual e orientações posturais em puérperas na M.E.J.C. A intervenção fisioterapêutica
pretende minimizar os efeitos das disfunções mamárias e incômodos álgicos decorrentes de
más posturas. A pesquisa foi do tipo experimental, realizada de Julho a Agosto de 2002,
com amostra de parturientes, entre 15 e 25 anos portadoras de disfunções mamárias.As
voluntárias foram selecionadas de acordo com os critérios estabelecidos e pelo
preenchimento da ficha de avaliação.Foi realizada a terapêutica proposta, e a entrega de
uma cartilha educativa. Verificou-se uma melhora na amamentação quanto à ejeção do leite
e a diminuição da dor; devido à ordenha insuficiente, ingurgitamento ou posturas
inadequadas. Por se tratar de técnicas menos dolorosas e menos traumáticas ao seio, se
comparadas a outras, houve boa aceitação pelas puérperas, podendo-se constatar a eficácia
do uso combinado das técnicas, resultando em melhora no aleitamento materno.
Palavras chave: aleitamento materno, disfunção mamária, intervenção fisioterapêutica
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0802
TÍTULO: DIFERENÇAS NOS VALORES DE HEMATÓCRITO, LEUCÓCITOS E
PLAQUETAS ANTES E APÓS A UTILIZAÇÃO DOS ANTIBIÓTICOS ISOLADOS E
ASSOCIADOS NA MENINGITE BACTERIANA AGUDA NO HOSPITAL GISELDA
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Resumo:
O objetivo deste estudo foi de verificar diferenças nos valores dos exames complementares
quando da utilização de antibióticos isolados ou associados para o tratamento da meningite
bacteriana aguda. Foram investigados 252 prontuários de pacientes internados no Hospital
Giselda Trigueiro nos anos de 2000 a 2002. Foram coletados valores de hematócrito,
leucócitos e plaquetas antes e após o uso dos antibióticos isolados ou associados. Os dados
foram analisados através da Análise Multivariada (ANOVA). Os resultados demonstraram
que, quanto ao hematócrito, não existiu diferença para os valores iniciais e finais dos
pacientes que fizeram uso de antibióticos isolados ou associados (p>0,9999). Para os
valores de leucócitos, pôde-se verificar diferença significante (p<0,0001), sendo a mesma
atribuída aos maiores valores de leucócitos no momento inicial em relação ao final, tanto
para o uso dos antibióticos isolados, quanto para os associados. Os valores de plaquetas
foram significantemente diferentes (p<0,0001), sendo mais alto após a utilização tanto dos
antibióticos isolados, quanto associados. Pôde-se concluir que na meningite bacteriana
aguda a utilização dos antibióticos interfere indiretamente nos leucócitos, vez que sua ação
bactericida ou bacteriostática reduz a migração leucocitária e dos fatores da quimiotaxia.
Palavras chave: Meningite Bacteriana aguda, Antibióticos, Hemograma
Modalidade da bolsa: Voluntário
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RIO PITIMBU NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.
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ORIENTADOR: HERBET TADEU DE ALMEIDA ANDRADE (24322253415)

Resumo:
Com o objetivo de se diagnosticar possíveis famílias de insetos que indiquem organismos
sensíveis ou tolerantes frente à poluição no meio aquático, o laboratório de Entomologia,
vem realizando desde 2001 coletas mensais no rio Pitimbu-RN. As coletas dos organismos
estão sendo realizadas em dois locais do curso do rio, ambos no município de Parnamirim.
As amostras são realizadas diretamente do sedimento e da vegetação, no centro e margens
do corpo d’água, com o auxílio de peneiras de malha fina (0,3mm). Durante este trabalho
foi possível detectar as Famílias: Gomphidae, Libellulidae, Agrionidae, Aeschinidae,
Baetidae, Veliidae, Naucoridae, Gerridae, Notonectidae, Belostomatidae, Hydropsychidae,
Pyralidae, Chironomidae, Simuliidae. Devido à presença de um maior número de grupos de
insetos sensíveis à poluição, embora se tenha encontrado Chyronomidae, grupo tolerante à
poluição, verifica-se que as condições nos locais analisados do rio se encontram normais.
Conclui-se portanto, que nos locais analisados as condições refletem uma boa qualidade da
água.
Palavras chave: Biomonitoramento, Insetos, Pitimbu
Modalidade da bolsa: Voluntário

XIV Congresso de Iniciação Científica da UFRN

Natal, 21 a 24 de outubro de 2003

CÓDIGO: SB0807
TÍTULO: ENSAIO CLÍNICO DO EFEITO DO DENTIFRÍCIO CONTENDO
TRICLOSAN SOBRE A MICROBIOTA ORAL
ALUNO: KELLY PATRIZA LIMA DE OLIVEIRA (87727773468)
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO C FEITOSA ALVES (15590097487)
CO-AUTOR: KENIO COSTA DE LIMA (50337157472)
CO-AUTOR: LIZA BARRETO VIEIRA (63283832315)
CO-AUTOR: MÁRCIO GUTEMBERG PEREIRA (00795096496)

Resumo:
Muitos agentes antimicrobianos têm sido incorporados aos dentifrícios com a finalidade de
prevenir e controlar a cárie e a gengivite. Um desses agentes mais utilizados é o triclosan,
por esse motivo essa pesquisa tem por finalidade avaliar clinicamente a ação deste sobre a
microbiota oral. Para isso, foram selecionados 34 pacientes, de acordo com critérios
específicos, dos quais foram coletadas salivas estimuladas com goma base, nos períodos de
0, 45 e 90 dias. Após a coleta de linha base (0 dia) foi fornecida a cada paciente um
dentifrício contendo triclosan. As amostras de saliva foram homogeneizadas em um
agitador Vortex por 30 segundos, tendo previamente ficado em banho-maria por dois
minutos a 55°C, diluindo-se em solução salina redutora estéril até 10-6. Em seguida, 0,1
mL das diluições 10 –4 e 10-6 foram semeadas em meio ágar Mitis-Salivarius com
bacitracina (MSB) e ágar Mitis-Salivarius (MS), respectivamente, para facilitar a posterior
contagem das UFC’s e foram incubadas a 37º C por 48 h. O ensaio foi feito em duplicata
para cada paciente e os resultados foram avaliados mediante ANOVA e Teste Dukey.
Nesse sentido, as médias das UFC’s para coleta de linha base foram 8,86 ± 0,64 para total
de Streptococos e 7,06 ± 0,66 para S. do grupo mutans. Os dados variaram uniformemente
apresentando distribuição Gaussiana. Diante disso, a pesquisa ainda esta em andamento
para posterior coleta de saliva com 45 e 90 dias após o início do uso do dentifrício contendo
triclosan.
Palavras chave: Dentifrício, Triclosan, Contagem bacteriana
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão
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Resumo:
O câncer de mama é a enfermidade mais comum no sexo feminino. A mastectomia é o
procedimento cirúrgico mais utilizado no tratamento dessa neoplasia, devido a resultados
mais aceitáveis com relação à sobrevida e tempo livre de doença, por prevenir de forma
mais segura a disseminação do câncer. Porém, na prática clínica observa-se que tal
procedimento, apesar de trazer resultados positivos devido ao aumento do tempo livre de
doença, traz também inúmeras complicações às pacientes com interferência direta na
qualidade de vida. Elas decorrem, principalmente, do esvaziamento axilar na mastectomia.
O presente trabalho teve como objetivo investigar quantas pacientes que realizaram
mastectomia no Hospital Dr. Luiz Antônio em Natal/RN, no período de janeiro de 2000 a
dezembro de 2002, desenvolveram complicações pós-operatórias e relacionar quais as
principais, a fim de reforçar a necessidade da inserção da fisioterapia nesse tratamento. A
amostra foi composta de 233 prontuários. Como instrumento de coleta foi elaborado um
questionário estruturado. Os dados foram analisados estastisticamente sob parâmetro de
95% de confiança.Os resultados obtidos foram que 61,8% da amostra desenvolveram
complicações, sendo a dor e a limitação de amplitude articular do ombro, as principais.
Concluímos, portanto, que a fisioterapia é extremamente necessária para a prevenção ou
reversão de complicações pós-operatórias de mastectomia.
Palavras chave: Mastectomia, fisioterapia, cancêr de mama
Modalidade da bolsa: Voluntário
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Resumo:
Este trabalho tem por objetivo geral mensurar o nível de conhecimento/informações a
respeito de alguns dos principais aspectos da sexualidade nos adolescentes de Natal/RN.
Buscou-se traçar o perfil do adolescente, investigar o nível de conhecimento a respeito das
Doenças Sexualmente Transmissíveis(DST), os tipos de contraceptivos usados, as pessoas
com quem o adolescente fala sobre sexo, e relacionar os possíveis aspectos que influenciam
no seu comportamento sexual. Foram analisados 450 questionários aplicados a estudantes
do Ensino Médio, com faixa etária entre 14 e 19 anos, de 6 escolas (2 públicas, 2
particulares religiosas e 2 particulares não religiosas) de Natal, nos meses de Junho e Julho
de 2003. A maioria dos jovens entrevistados não iniciou a vida sexual, 64,6%, e dentre eles,
as mulheres se destacam. De uma forma geral, os jovens são bem informados sobre as
DST’s e adquirem estes conhecimentos especialmente pela televisão(54%). Verificou-se
que os jovens conversam mais sobre os assuntos ligados à sexualidade com os
amigos(55,6%). Os que iniciaram a vida sexual utilizam, principalmente, a camisinha,
74%,(inclusive associada a outros métodos) como meio de prevenção contra as DST’s e a
gravidez. Portanto é preciso discutir com os adolescentes sobre a sexualidade e promover
informações sobre a fisiologia humana, principalmente, das respostas sexuais podendo
assim minimizar inseguranças, constrangimentos e sentimentos negativos, promovendo
assim, indivíduos com melhor qualidade de vida.
Palavras chave: sexualidade, adolescência, escola
Modalidade da bolsa: Voluntário
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Resumo:
O climatério é uma nova fase da vida da mulher com modificações de ordem social, física,
psíquica e sexual. A terapia de reposição hormonal(TRH) no climatério consiste em um
tratamento para aliviar as alterações decorrentes do hipoestrogenismo. Este trabalho tem a
finalidade de responder o seguinte questionamento: Existe diferença em conhecimentos e
experiências do climatério entre as mulheres que fazem a TRH e as que não fazem? O
objetivo é identificar o conhecimento e a experiência do climatério em mulheres que fazem
a TRH e as que não fazem quanto aos riscos e benefícios. Trata-se de uma pesquisa
descritiva exploratória, realizada na MEJC, na qual foram entrevistadas mulheres entre 39 e
77 anos que se encontravam no climatério. A amostra utilizada foi não probabilística por
conveniência e a coleta de dados foi realizada através de entrevista com formulário. Após a
classificação e tabulação dos dados, obtiveram-se os seguintes resultados: grande parte das
entrevistadas apresentou a última menstruação na faixa etária de 50 a 54 anos e 69%
referiram que não conheciam a TRH. A maioria das entrevistadas não faz a TRH, porém o
percentual das que fazem é superior aos encontrados na literatura. Concluímos que existem
diferenças de conhecimento e experiência do climatério entre as mulheres que fazem a
TRH e as que não fazem, as primeiras demostraram uma melhor qualidade de vida. Mas a
TRH ainda é um assunto discutível quanto aos seus reais riscos e benefícios.
Palavras chave: yara, nadja,
Modalidade da bolsa: Voluntário
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ORIENTADOR: MARIA EMILIA YAMAMOTO (99079682853)

Resumo:
A neofobia alimentar consiste na relutância em comer um alimento novo e em espécies
onívoras apresenta um dilema, pois estas têm boas razões tanto para aceitar como para
rejeitar alimentos desconhecidos. O princípio do sabor (uso de condimentos étnicos) pode
diminuir a neofobia e fornece uma solução cultural ao dilema do onívoro. O objetivo deste
estudo foi observar a reação a alimentos novos e conhecidos em estudantes universitários.
Participaram 42 estudantes, 31 mulheres e 11 homens que foram testados em situação
padronizada, em duplas. Foram oferecidos três alimentos, um conhecido (C), um
desconhecido (D) e um desconhecido mas com condimentos familiares (F). A maioria dos
participantes ingeriu primeiro C. Homens recusaram significativamente menos os alimentos
do que as mulheres, porém recusaram principalmente F, enquanto as mulheres recusaram
principalmente D. Os resultados sugerem que, embora as mulheres sejam mais neofóbicas,
o princípio do sabor foi mais efetivo entre elas do que entre os participantes do sexo
masculino. Os resultados, no entanto, podem ter sido influenciados pelo pequeno número
de participantes do sexo masculino, e pelo fato de não haver sido divulgado os ingredientes
de cada alimento, apenas seu nome.
Palavras chave: neofobia, dilema do onívoro, princípio do sabor
Modalidade da bolsa: Voluntário
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Resumo:
A dor afeta homens e mulheres, indepente de etnia, padrões culturais ou sociais. Os
hormônios ovarianos parecem influenciar as respostas à dor, podendo sua variação estar, de
alguma forma, ligada à sensibilidade dolorosa em mulheres, que sofre variações durante o
ciclo menstrual, levando a mulher a relatar níveis de dor mais severos, frequentes e de
longa duração que o homem. Isto pode significar que mecanismos biológicos, como
flutuações hormonais podem estar envolvidas na resposta à dor. Objetivos: Avaliar e
conhecer as diferenças entre percepção de dor isquêmica experimental entre mulheres e
verificar a sua influência entre as fases menstruais sobre a percepção dolorosa em mulheres.
Materiais e Métodos: Foram tomadas medidas de limiar e tolerância à dor isquêmica
experimental, duas vezes por semana, durante três meses seguidos, em 10 (dez) estudantes
universitárias com idade entre 18 e 35 anos, menstruando regularmente, que não tomavam
hormônio ou medicação analgésica e/ou antiinflamatória. Resultados Preliminares: As
mulheres apresentaram menor limiar (82,6+ 32s) de dor na fase folicular do que na
menstrual (86,6+ 31s) e luteal (84,1+ 28s). A tolerância também foi menor na fase folicular
(121,8+ 33s) que na menstrual (132,2+ 34s) e luteal (126,6+ 31s). A Anova de medidas
repetidas mostrou diferenças na tolerância à dor entre as fases (F (2,62)=4,69;p<0,013),
embora no limiar não tenha havido diferenças (F (2,62)=0,64;p<0,528).
Palavras chave: dor, ciclo menstrual,
Modalidade da bolsa: Voluntário
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Resumo:
O Restaurante Universitário fornece uma refeição equilibrada nutricionalmente, cobrindo
90% das necessidades calóricas dos alunos residentes, já que os mesmos só têm acesso ao
almoço e jantar. Dessa forma o presente trabalho propôs-se a avaliar o estado nutricional
desses alunos e relacioná-lo com a prática de atividade física dos mesmos.Foi realizada
uma avaliação antropométrica, utilizando-se medidas de peso e altura e calculando-se o seu
Índice de Massa Corporal. Utilizou-se como critério para a classificação o recomendado
pela OMS/98.Os mesmos foram questionados também quanto à realização da atividade
física e a freqüência com que praticam. Os dados foram analisados estatisticamente e os
resultados expressos em gráficos. Participaram do estudo, 195 alunos o que equivale a 47%
do total de alunos residentes, destes 25% eram do sexo feminino e 75% do sexo
masculino.Foi observado que a maioria deles não pratica atividade física e que, apesar de
serem alunos carentes, têm seu estado nutricional dentro da faixa de normalidade, apenas
5% encontravam-se com baixo peso e não foram observados alunos obesos. Obteve-se
também que a grande maioria dos alunos que praticam atividade física são do sexo
masculino, têm entre 17 e 25 anos de idade e que desempenham essas atividades 2 a 3
vezes por semana. Os resultados demonstram que estes alunos dispõem de uma dieta
equilibrada, uma vez que neste grupo as recomendações não mudam para os praticantes e
os não praticantes de atividade física.
Palavras chave: Atividade física, estado nutricional, residentes
Modalidade da bolsa: Voluntário
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Resumo:
A função respiratória em mulheres pode oscilar ao longo de um mês, o que pode ser
determinado pela flutuação hormonal a que estão submetidas mensalmente durante seus
ciclos menstruais. Muitas dessas funções exibem um padrão de variação ao longo de um
mês, geralmente desconsiderado no momento da investigação diagnóstica. Objetivos:
avaliar as variações temporais dos valores da espirometria forçada (Capacidade Vital
Forçada – CFV- do Fluxo Expiratório Forçado no 1º segundo- FEF1) durante as fases do
ciclo menstrual. Materiais e Métodos: foram analisadas 10 mulheres, estudantes
universitárias, idade entre 18 e 35 anos, com ciclos menstruais regulares, sem alterações
respiratórias. Por 3 meses consecutivos, cada mulher registrou diariamente a temperatura
corporal e preencheu o registro mensal do 1º e último dia da menstruação, além disso, duas
vezes por semana foi feito espirometria com o Datospir-70, para medir CVF e FEF1. Na
análise de dados utilizou-se a Anova de medidas repetidas. Resultados: A CVF foi maior na
fase luteal (3,69+0,58L) do que na menstrual (3,59+0,56L) e folicular (3,61+0,51L), o
FEF1 também foi maior na fase luteal (3,03+0,56L). A ANOVA de medidas repetidas
mostrou diferenças entre as fases (F (2,22)=3,77;p<0,039) para a CVF, mas não para o
FEF1 (F (2,22)=1,20;p<0,344).
Palavras chave: CICLO MENSTRUAL, FUNÇÃO RESPIRATÓRIA,
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão
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Resumo:
O comportamento de cooperação em humanos pode ser explicado do ponto de vista
evolutivo pela expectativa de retribuição, imediata ou futura. Testamos essa possibilidade
dividindo um grupo de 21 estudantes universitários em dois grupos, A (13 pessoas) e B (12
pessoas). O grupo B permaneceu na sala, enquanto que os integrantes do grupo A foram
levados, individualmente, à sala experimental onde receberam as seguintes instruções:
“Vocês vão encontrar 2 envelopes, 4 chocolates “bis” e 4 pedaços de isopor de formato
igual ao “bis”. Caberá a cada um, sozinho, colocar em cada envelope a quantidade de
chocolates que deseje, distribuindo os pedaços de isopor de maneira que os dois envelopes
apresentem o mesmo volume. Um dos envelopes será o seu e o outro, destinado
aleatoriamente a alguma pessoa do grupo B ”. A seguir o sujeito era deixado sozinho na
sala. O grupo B, depois de receber os envelopes, realizava o mesmo procedimento do “A”.
No final foram contados os chocolates recebidos pelos integrantes do B e perguntado se a
quantidade de chocolates recebidos havia afetado a quantidade destinada aos integrantes do
A. Os resultados foram que 53,85% do A dividiram meio a meio e 58,33% dos integrantes
do B disseram que a quantidade recebida não influenciou a sua decisão. O alto índice de
manutenção do comportamento cooperativo indica que possíveis pressões ambientais
tenham criado uma tendência humana a cooperar, que tende a permanecer mesmo quando
não é possível ser descoberto.
Palavras chave: Abordagem evolutiva, cooperação, comportamento humano
Modalidade da bolsa: Voluntário
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Resumo:
A microencapsulação consiste em aplicar finas camadas de revestimento polimérico na
superfície de partículas sólidas ou gotículas, possibilitando o controle da liberação do seu
conteúdo. Anti-transpirantes (AT) são produtos capazes de reduzir a transpiração.
Embasado no conhecimento prévio de microesferas e no mecanismo de ação dos ATs este
trabalho teve como objetivo avaliar os aspectos teóricos pelo qual um desodorante do tipo
AT de liberação controlada liberará as substâncias ativas em nível de axila, bem como a
viabilidade da produção de tal sistema como uma nova opção para o mercado. Inicialmente
um estudo anato-fisiológico da região axilar foi realizado destacando as glândulas
sudoríparas e suas respectivas secreções. Em seguida, uma avaliação dos fatores físicoquímicos da substância ativa foi efetuada para preconizar o tipo de micropartícula que será
empregada e o seu mecanismo de ação. Os resultados obtidos mostraram que a região das
axilas apresentam dois tipos de glândulas sudoríparas: as apócrinas, responsáveis pelo odor
indesejável e pela redução de pH, e as écrinas, responsáveis pela sudorese e controle da
temperatura. Os principais produtos utilizados como AT são os sais de alumínio, que atuam
difundindo-se para o ducto das glândulas sudoríparas causando uma obstrução parcial.
Estes fatores permitem concluir que o processo de liberação controlada fundamentar-se-á
num intumescimento das micropartículas induzidos pela presença de suor e redução do pH.
Palavras chave: Desodorantes, Microcápsulas, Anti-transpirantes
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0863
TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE O TEMPO DE INTERNAÇÃO NAS DIFERENTES
FAIXAS DE IDADE NA MENINGITE BACTERIANA AGUDA EM PACIENTES
INTERNADOS NO HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO DE 2000 A 2002.
ALUNO: THIAGO CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS (01049281403)
ORIENTADOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAÚJO FERREIRA (83806059420)
CO-AUTOR: RAFAEL GONÇALVES NÓBREGA GADELHA (01070192481)
CO-AUTOR: LUIZ ALBERTO CARNEIRO MARINHO (09063501404)
CO-AUTOR: IVANILDO DE OLIVEIRA DA SILVA (05715261449)

Resumo:
O objetivo do estudo foi verificar em várias faixas de idade diferenças quanto ao tempo de
internação. Foram investigadas 247 prontuários de pacientes internados com meningite
bacteriana aguda no Hospital Giselda Trigueiro de 2000 a 2002. Os sujeitos foram
divididos nas seguintes faixas etárias: até 5 anos (98), de 6 a 14 anos (64), 15 a 25 anos (46)
e com idade maior ou igual a 26 anos (39). Os dados foram analisados a partir da Análise
Multivariável (ANOVA) quanto ao tempo de internação em dias para cada faixa etária
considerando ano a ano e de acordo com a faixa etária considerando um único tempo. Os
resultados demostraram que até 5 anos o tempo de internação foi maior no ano 2000
seguido pelo ano de 2001 (p<0,0001). De 6 a 14 anos, o tempo de internação foi menor no
ano de 2002 (p<0,0001). Entre 15 e 25 anos, o maior tempo foi em 2001 (p<0,0041). Na
faixa de idade maior ou igual a 26 anos, não houve diferença quanto ao tempo de
internação nos diferentes períodos de tempo (p>0,1399). Quando as diferentes faixas de
idade foram agrupadas e consideradas ao mesmo tempo ocorreu diferença estatisticamente
significante (p<0,0001), sendo que o tempo de internação foi menor na faixa de até 5 anos
em relação as faixas de 15 a 25 anos e nas maiores ou igual a 26 anos. O tempo de
internação para a faixa de 6 a 14 anos foi menor em relação as de 15 a 25 anos e maior ou
igual a 26 anos. O estudo pode concluir que ocorreu um menor período de internação na
faixa etária até 5 anos.
Palavras chave: Meningite bacteriana aguda, Tempo de internação, Faixas de idade
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0865
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DO PERFIL CLINICO-EPIDEMIOLÓGICO DE
CRIANÇAS COM CRISES EPILÉPTICAS (CEP) E EPILEPSIAS (EP) ATENDIDAS NO
HOSPITAL DE PEDIATRIA (HOSPED) DA UFRN
ALUNO: CECÍLIA CARDINALE LIMA DE MELO (02905852445)
ORIENTADOR: AUREA NOGUEIRA DE MELO (07428219434)
CO-AUTOR: IZABEL CRISTINA DE ARAGÃO REGO (00949936456)

Resumo:
O objetivo deste estudo foi determinar o perfil clínico-epidemiológico de crianças com CEP
e EP atendidas nos ambulatórios da Neurologia Infantil do HOSPED-UFRN. Selecionou-se
358 crianças com CEP inequívocas, e que foram atendidas no período de junho 2001-2002.
Estudou-se as seguintes variáveis: idade; sexo; procedência; tipos de CEP; tipos de EP;
prováveis fatores etiológicos e antecedentes familiares Os resultados relevantes foram:
predomínio do sexo masculino; alto índice de início das crises no primeiro ano de vida; o
antecedente familiar positivo mais freqüente foi o de convulsão febril; houve um
predomínio das crises generalizadas e nas síndromes epilépticas a convulsão febril; os
fatores etiológicos predominante foram os pós-natais e a asfixia neonatal a causa mais
freqüente.Destacou-se um alto índice respostas “não determinadas” para os antecedentes
familiares, classificação das crises epilépticas e epilepsias, e fatores etiológicos.
Concluindo-se: observou-se um déficit de informações em nível de atendimento
ambulatorial universitário, que pode ser contornado com uma ficha de atendimento própria
para a epilepsia da criança, mas que mesmo assim permitiu traçarmos o perfil da criança
epiléptica, o que contribuirá para um melhor atendimento, avaliação do prognóstico e
tratamento.

Palavras chave: epilepsia, crise epiléptica, epidemiologia
Modalidade da bolsa: PIBIC Local

XIV Congresso de Iniciação Científica da UFRN

Natal, 21 a 24 de outubro de 2003

CÓDIGO: SB0872
TÍTULO: BIOMONITORAMENTO DO TRANSMISSOR DO VÍRUS DA DENGUE
Aedes aegypti NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA UFRN
ALUNO: HELENI AIRES CLEMENTE (01180820436)
ORIENTADOR: HERBET TADEU DE ALMEIDA ANDRADE (24322253415)
CO-AUTOR: ANA KARINNE MOREIRA DE LIMA (03396311477)
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA F DE MELO XIMENES (20007256434)
CO-AUTOR: MARCOS PAULO GOMES PINHEIRO (03506052462)

Resumo:
O monitoramento do transmissor do vírus da dengue Aedes aegypti, através da instalação
de armadilhas tipo “ovitrampas” vem ocorrendo em vários setores do campus. Entre maio e
junho foram instaladas 34 armadilhas em 6 setores: Setor 1, Setor 3, CT, Reitoria, CB e
anel viário. Na 5ª semana de trabalho foram incluídos mais 2 setores: Setor 2 e Setor 4. As
armadilhas foram instaladas na parte externa e interna de cada setor, durante cinco dias
(segunda à sexta). Como atrativo à deposição de ovos pelas fêmeas do mosquito nas
armadilhas foi utilizado feno, na diluição de 10g/10l. Ao longo de oito semanas de
investigação do corrente ano, foi possível identificar áreas críticas do campus e impedir a
emergência de aproximadamente 5.000 novos mosquitos em 08 setores, reduzindo assim a
possibilidade de transmissão da dengue nosso meio. Os setores reincidentes quanto aos
focos do mosquito são: CB, Setor 1 e CT. Diante dos resultados encontrados, no ano
passado e neste ano, conclui-se que o manejo com as armadilhas representa uma técnica
eficiente de monitoramento do mosquito causador da dengue, bem como, uma
complementação do controle da infestação do vetor na UFRN.
Palavras chave: Dengue, Aedes aegypti, Culicideos
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0878
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO CONHECIMENTO DE RESULTADOS NAS RESPOSTAS
OBTIDAS EM UM TESTE DE LABIRINTO.
ALUNO: FABÍOLA RODRIGUES DE FRANÇA (79129277434)
ORIENTADOR: TANIA FERNANDES CAMPOS (60336641400)
CO-AUTOR: DAMIÃO ERNANE DE SOUZA (79881122449)

Resumo:
Na Fisioterapia foram desenvolvidas abordagens terapêuticas para atender a uma
multiplicidade de problemas do controle e aprendizagem motora. A utilização de um
modelo de tomada de decisões clínicas baseadas na função normal permitirá que o
desenvolvimento de um plano terapêutico seja projetado para atender as necessidades do
paciente. No entanto, os procedimentos adequados para que os objetivos da reabilitação
neuromotora sejam alcançados necessitam ser mais investigados. A finalidade desse estudo
foi então verificar a influência do conhecimento de resultados e da pista visual avaliando-se
o perfil da freqüência das respostas obtidas durante a realização de um teste de labirinto.
Participaram desse estudo 90 universitários saudáveis do sexo masculino, destros, entre 20
e 25 anos, divididos em quatro grupos: grupo 1 – os indivíduos fizeram o teste de labirinto
simples sem pistas, grupo 2 – teste de labirinto simples com pistas, grupo 3 - teste de
labirinto complexo sem pistas e grupo 4 – teste de labirinto complexo com pistas. Todos os
grupos realizaram a prática de aquisição em cinco blocos de seis tentativas e dois testes de
retenção. De acordo com os resultados encontrados verificou-se que o perfil da freqüência
das respostas obtidas foi semelhante independente do tipo de labirinto e da presença ou
ausência da pista visual. Esses resultados apontaram para uma nova visão quanto ao
procedimento adequado para avaliar o processo de reaprendizagem motora.
Palavras chave: Damião Ernane de Souza, ,
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0882
TÍTULO: PERCEPÇÃO SOBRE AUTOMEDICAÇÃO E SUAS IMPLICAÇÕES ESTUDO REALIZADO ENTRE ALUNOS DA ÁREA DE SAÚDE DA UFRN.
ALUNO: WALTEÇÁ LOUIS LIMA DA SILVEIRA (00985041420)
ORIENTADOR: KARLA KRISTIANE DE SOUZA QUEIROZ (02452962473)
CO-AUTOR: GENILDO ALVES DA COSTA (02955518441)
CO-AUTOR: HILKÉA CARLA DE SOUZA MEDEIROS (02336272431)
CO-AUTOR: WLÁDIA DE SOUSA AVELINO (67924131353)

Resumo:
A automedicação é definida como uso de medicamento sem prescrição médica, em que o
próprio paciente decide qual fármaco utilizar. Inclui-se nessa designação genérica a
prescrição (ou orientação) de medicamentos por pessoas não habilitadas, como amigos,
familiares ou balconistas da farmácia. O objetivo do presente estudo, foi verificar a
percepção dos alunos a respeito do que seria a prática da automedicação. O estudo foi
realizado entre os alunos dos cursos de Enfermagem, Farmácia e Odontologia, através de
um questionário-entrevista. Foram entrevistados 527 alunos, que quando questionados
sobre o que seria automedicação todos mostraram-se capazes de definir corretamente, entre
estes 87,6% não concordam com a automedicação e 12,4% mostraram-se a favor desta em
algumas situações. Quando questionados sobre o porquê da não concordância em relação à
automedicação, 57% referiram que trata-se de uma prática prejudicial à saúde, 33%
relataram que esta prática poderá mascarar outros problemas e 10% relacionaram os perigos
da falta de conhecimento científico sobre a doença e sua relação com a eficácia do
medicamento. Dentre os que concordaram, foi constatado que 90% alunos se achavam
capazes de se automedicar pois faziam curso da área de saúde e estudavam as patologias e
seus tratamentos, 10% referiram que medicamentos como analgésicos, antiinflamatórios e
antipiréticos são de simples administração estes se faz necessário a prescrição médica.
Palavras chave: automedicação, farmácia, enfermagem
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0883
TÍTULO:
ALUNO: FABIANO DE MOURA TEIXEIRA (02194116702)
ORIENTADOR: MAURICIO PEREIRA DE SALES (29706106391)
CO-AUTOR: LEONARDO LIMA PEPINO DE MACEDO (04312612455)
CO-AUTOR: ADELIANA SILVA DE OLIVEIRA (43036546472)

Resumo:
A semente é o órgão responsável pela formação de uma nova planta, possuindo em sua
constituição substâncias usadas no seu desenvolvimento, como carboidratos, proteínas e
lipídios, por isso são freqüentemente atacadas por vários patógenos, necessitando assim de
um sistema de defesa. Neste trabalho foram isoladas frações albuminas e globulinas a partir
de farinha das sementes de Chichá, Favela, Gameleira, Jurema branca, Mucunã, Mulungú e
Tamboril, estas frações foram liofilizadas e incorporadas em sementes artificiais em
concentrações crescentes e oferecidas a Zabrotes subfasciatus (coleóptero) para avaliação
da toxidade através da quantificação do WD50 e LD50. Os resultados mostram que as
sementes com albuminas exibiram toxicidade (WD50) crescente: mulungu (0,23) > chichá
(0,28) > faveleira (0,36) > mucunã (0,59) > gameleira (0,64) > jurema branca (1,38) >
tamboril (2,0); (LD50) mulungu (0,17) > chichá (0,28) > mucunã (0,30) > faveleira (0,36)
> tamboril (0,7) > gameleira (1,23) > jurema branca (1,27). Esta toxicidade evidenciada
pelas WD50 e LD50 indicam a presença dos fatores protéicos de defesa (inibidores enzimas
e lectinas). As globulinas testadas aqui são tóxicas a Z. subfasciatus, apresentando proteínas
com LD50 < 2,0% e WD50 entre 0,1 a 3,16%. Esta toxicidade evidenciada pelas WD50 e
LD50 indicam a presença dos fatores protéicos de defesa em alta concentração, explicadas
pela sua baixa digestibilidade e interação com quitina.
Palavras chave: Albuminas, Globulinas, Zabrotes subfasciatus
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0885
TÍTULO: PERFIL CLÍNICO-LABORATORIAL DOS PACIENTES COM LÚPUS
ERITEMATOSO SISTÊMICO (LES) DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE
LOPES (HUOL) – UFRN: ANÁLISE PRELIMINAR
ALUNO: OLIVIA DE FÁTIMA COSTA BARBOSA (83504273372)
ORIENTADOR: MARIA JOSÉ PEREIRA VILAR (15479110420)
CO-AUTOR: MILENA DE ARAÚJO CASTRO (00838572499)
CO-AUTOR: MARÍLIA CAVALCANTI DA TRINDADE (04009697423)
CO-AUTOR: SÍLVIA QUEIROZ SANTOS (04084791407)

Resumo:
O LES é doença inflamatória crônica auto-imune. O objetivo foi estudar o perfil clínicolaboratorial de pacientes com LES segundo os critérios do American College of
Rheumatology. Foi feito estudo retrospectivo de 51 prontuários do HUOL no período de
abril a agosto de 2003 pesquisando os aspectos clínicos relevantes durante o curso do LES,
por meio de protocolo composto de dados demográficos, clínicos e laboratoriais. Análise
descritiva foi realizada pelo programa SPSS versão 8.0. Dos pacientes, 49 eram do sexo
feminino (96,1%) e 2 do masculino (3,9%). A média de idade foi de 31,4 anos. Observamos
47 pacientes (92,2%) com quadro articular, e 46 (90,2%) com cutâneo. Quatro pacientes
(7,8%) apresentaram derrame pleural e 10 (19,6%), pericárdico; 4 pacientes (7,8%) psicose,
e 4 (7,8%) convulsão. Vinte e um pacientes (41,2%) tinham nefrite; 18 pacientes (35,3%)
tinham leucopenia, 19 (37,3%) linfopenia, 9 (17,6%) trombocitopenia e 4 (7,8%) anemia
hemolítica. A célula LE, feita em 33 pacientes (64,7%), foi positiva em 18 (54,5%). O
VDRL, feito em 40 pacientes (78,4%), foi positivo em 3 (7,5%). O anti-Sm feito em apenas
1 paciente (1,9%) foi negativo. O anti-DNA, feito em 7 pacientes (13,7%), foi positivo em
3 (42,9%). O anticardiolipina foi feito em 5 pacientes (9,8%), e 1 (20%) foi positivo. O
FAN foi feito em 41 pacientes (80,4%), sendo 39 positivos (95,1%). Demonstrou-se que o
perfil clínico-laboratorial dos nossos pacientes é semelhante a relatos da literatura mundial.
Palavras chave: Milena de Araújo Castro, Marília Cavalcanti da Trindade, Sílvia Queiroz
Santos
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0899
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO GRAU DE SOLUBILIDADE APARENTE DA
ANFOTERICINA B SEGUNDO A CONCENTRAÇÃO MOLAR DE DESOXICOLATO
DE SÓDIO.
ALUNO: WEBERTH LIMA DE FARIAS (91571413472)
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)
CO-AUTOR: SUZANNE FREITAS DE MOURA FIGUEIRA (01029732450)
CO-AUTOR: BOLIVAR PONCIOANO GOULART DE LIMA DAMASCENO
(91616751487)

Resumo:
As infecções fúngicas sistêmicas são as maiores complicações em pacientes
imunocomprometidos (aidéticos e transplantados). A anfotericina B (AmB), na sua forma
comercial Fungizonâ, é o fármaco de escolha para o tratamento de tais infecções. O
Fungizonâ consiste de uma solução micelar de AmB com o desoxicolato de sódio (DS) na
proporção molar de 1:2. O objetivo deste trabalho foi avaliar o grau de interação da
molécula de AmB com o DS no incremento da solubilidade aparente da mesma. Partindo
dos trabalhos de Bartner (1957-58) foram feitas seis preparações com relações molares
compreendidas entre 1:1,75 e 1:1,25 mol/mol de AmB e DS, respectivamente. A
metodologia consistiu em dispersar, à temperatura ambiente, a AmB numa solução tampão
fosfato, pH 7.4 contendo DS dissolvido na mesma e conduzir o sistema a 7ºC com adição
subseqüente de uma solução de hidróxido de sódio 1N até completa solubilização da AmB
no meio. Finalmente, neutralizou-se o sistema com ácido clorídrico 1N. A reprodução do
Fungizonâ foi feita seguindo a mesma metodologia e usando uma concentração final de
10mg/mL de AmB. Ao final da preparação foi feito um espectro de absorção, usando
espectrofotometria de 300 a 450 nm, das respectivas soluções diluídas até uma
concentração final de 5 x 10-6M em metanol e em água. Os resultados revelam que os
espectros de todos os produtos são semelhantes e apresentam uma ótima correlação, com
uma variação média de 2,5%.
Palavras chave: Anfotericina B, Micélio, Desoxicolato de Sódio
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0904
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE PARÂMETROS BÁSICOS QUE
ANTECEDEM EXAMES LABORATORIAIS.
ALUNO: MARCELA VIRGÍNIA DINIZ DE MEDEIROS (03080138406)
ORIENTADOR: TERESINHA MARIA DE MACEDO GUIMARAES (07489056420)
CO-AUTOR: TATIANA LARISSA SOARES DA SILVA (01006076409)
CO-AUTOR: RUZE CLAUDIA FREITAS LIMA (03508417484)
CO-AUTOR: ANNE SHYRLEY FERREIRA (04003344456)

Resumo:
Os componentes biológicos e comportamentais das pessoas são os maiores responsáveis
pela ocorrência de resultados anormais nos exames laboratoriais, no entanto, isso pode ser
atenuado através de informações prévias aos pacientes. O objetivo deste trabalho, foi
avaliar o índice de conhecimento das pessoas, com relação aos cuidados básicos que
interferem nos exames (dosagem de glicose e triglicérides, hemograma e sumário de urina).
Para isso utilizou-se um questionário aplicado a uma amostra de 204 pessoas (104 do 3º
grau e 100 do 1º) e avaliou-se o índice de conhecimento através de sete itens com respostas
“sim” ou “não”. Os resultados demonstraram menor conhecimento no grupo de 1º grau,
uma vez que a maioria dos itens tiveram respostas negativas acima de 60%, sendo os
maiores índices por desconhecer o tempo de jejum para dosar triglicérides (83%) e as
interferências de atividades físicas nos exames (74%). Para o 3º grau observou-se índices
elevados nos itens tempo para se realizar um sumário de urina (71%) e tempo de jejum para
dosar triglicérides (55%). O menor índice de falta de conhecimento foi atribuído ao
procedimento no jejum (9% no 3º grau e 16% no 1º). Outros itens relevantes foram o tempo
de jejum para glicose e a não ingestão de água antes dos testes (40% para o 3º grau e 60%
para o1º). Os dados demonstraram indiretamente que as pessoas necessitam de informações
sobre os cuidados que antecedem os exames laboratoriais, principalmente as de menor grau
de escolaridade.
Palavras chave: Exames laboratoriais, Componentes biológicos, Análises de sangue e
urina
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0907
TÍTULO: PERFIL DA DOENÇA DE HANSEN NO RIO GRANDE DO NORTE
ALUNO: ANTÔNIO NEI NOGUEIRA MARTINS JÚNIOR (01191676463)
ORIENTADOR: SELMA MARIA BEZERRA JERONIMO (15603016434)

Resumo:
Introdução: Hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, causada pelo Micobacterium
leprae, de evolução lenta, manifestando-se principalmente através de sinais e sintomas
dermatoneurológicos: lesões na pele e nos nervos periféricos. Essas lesões podem culminar
com incapacidades e deformações, com seu caráter de estigma. A doença é endêmica em
todos os estados do Brasil e o estado do Rio Grande do Norte notificou 263 casos novos de
Hansen em 2002. Objetivos: Traçar o perfil clínico e epidemiológico da doença de Hansen
no RN e, subseqüentemente, avaliar a existência de agregação familiar da doença através
do desenvolvimento de um estudo familiar. Metodologia: Coletou-se os dados a partir de
prontuários do Hospital Giseuda Trigueiro do ano de 2000 a 2002, através de um
questionário. Resultados: A doença de Hansen no Rio Grande do Norte predomina na faixa
etária maior de 40 anos (55,1%), sendo o sexo masculino mais afetado (59,2%). A forma
clínica predominante é a dimórfica (40,8%), e classificação operacional multibacilar
(74,1%). Houve comprometimento neural em 34,0% dos casos. Em 69,8% dos prontuários,
houve reação ao tratamento.
Palavras chave: Hansen, Clinica, Rio Grande do Norte
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0908
TÍTULO: ANÁLISE DO POLIMORFISMO DA ENZIMA SULFOTRANSFERASE
ASSOCIADO AO CÂNCER DE COLO-RETAL E ESTÔMAGO
ALUNO: JOSANE REGINA DE LIMA (03949993479)
ORIENTADOR: SELMA MARIA BEZERRA JERONIMO (15603016434)
CO-AUTOR: WOGELSANGER OLIVEIRA PERERRA (02392207496)

Resumo:
Sulfotransferases (SULTs) são um grupo de enzimas que catalisam a conjugação de grupos
sulfatos para uma variedade de agentes xenobióticos e substratos endogenos, a grande
maioria possui aceptores como grupamentos hidroxilas e aminas. O PAPS (5fosfoadenosina-3-fosfosulfato) é o co-fator requerido para o processo de sulfatação por
essas enzimas. Os genes para a SULT1A1 contêm polimorfismos genéticos que podem
estar associados com variações individuais no nível de atividade enzimática bem como nas
variações de propriedades físicas e bioquímicas. Nós utilizamos um ensaio de PCR-RFLP
para a genotipagem da SULT1A1 em 62 indivíduos portadores de adenocarcinoma de coloretal e estômago, bem como um grupo controle de 100 indivíduos sem história da doença.
Um ensaio calorimetrico foi realizado para quantificação da atividade de SULT na
população estudada. Os resultados mostraram uma freqüência do alelo SULT1A1*2 nos
casos de colo-retal e estômago de 36,9% e 30,1%, respectivamente. Foi encontrada uma
correlação significativa da atividade de SULT1A1 com o fator diagnóstico da doença (p<
0,0001) quando comparado ao grupo controle e os grupos entre si. Com relação ao alelo
mutante (SULT1A1*2), houve uma diminuição significativa na atividade da enzima (p<
0,0004). Não foi encontrado nenhum associação com relação ao sexo. Os resultados iniciais
indicam que o polimorfismo genético da SULT1A1 influencia a atividade da enzima e isto
poderia estar associado com neoplasia.
Palavras chave: neoplasia, polimorfismo, sulfotransferase
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0911
TÍTULO: SENSIBILIDADE E ESPECIFICIDADE DO ELISA COM ANTÍGENO
RECOMBINANTE K-39 NA LEISHMANIOSE VISCERAL HUMANA.
ALUNO: LUIZ CARLOS TORRES PORPINO (03602909492)
ORIENTADOR: SELMA MARIA BEZERRA JERONIMO (15603016434)

Resumo:
A leishmaniose visceral (LV) é uma antropozoonose largamente disseminada em regiões
tropicais e subtropicais ocorrendo principalmente nas zonas rurais e periurbanas. Nas
Américas 90% dos casos ocorrem no Brasil onde a incidência é de 3000 casos por ano,
sendo 92% no Nordeste. No RN ocorre em zonas rurais e epidemias na área metropolitana
de Natal vêm sendo relatadas nos últimos 15 anos. A forma clássica é caracterizada por
febre prolongada, emagrecimento, hepatoesplenomegalia, anemia, leucopenia e
plaquetopenia. O diagnóstico específico é realizado pela detecção de formas amastigotas ou
promastigotas em cultura de aspirado de medula óssea ou baço. Os testes sorológicos
disponíveis têm baixa especificidade. A clonagem de um gene responsável pela expressão
do domínio repetitivo de 39 resíduos de aminoácidos presentes em amastigotas, permitiu o
desenvolvimento do ensaio enzimático (ELISA) com o antígeno recombinante K-39. O
objetivo deste estudo foi testar o grau de especificidade e sensibilidade deste antígeno. De
um total de 130 indivíduos analisados, 104 (80%) apresentaram resultado positivos tanto
para o mielograma quanto para K-39; 11 (8,46%) apenas positivos para mielograma; 8
(6,15%) apenas positivos para K-39 e 7 (5,38%) negativos para ambos os testes. Estes
resultados confirmam a alta especificidade do antígeno k-39 para o diagnóstico de LV.
Palavras chave: leishmaniose, sorologia, k-39
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0915
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE SÍLICA ORGANOFUNCIONALIZADA PARA
ADSORÇÃO DE CÁDMIO
ALUNO: ÂNGELA MARIA FAGUNDES DA CRUZ (03378902426)
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)

Resumo:
Neste trabalho a reatividade da sílica de estrutura lamelar foi testada como agente
seqüestrante para cátions metálicos em meio aquoso, com o principal objetivo de testar a
utilização dessa matriz para tratamento de rejeitos contendo o íon cádmio. Utilizou-se
concentrações de 10, 20, 30, 40 e 50 ppm de íons cádmio, que ficaram em contato e sob
agitação controlada com 0,1g da referida matriz nos tempos de 30, 60, 90 e 120 minutos,
após o qual procedeu-se a filtração. A concentração de cádmio resultante no filtrado foi
determinada por Espectroscopia de Absorção Atômica, obtendo-se os seguintes resultados
(valores nos parênteses são concentração inicial e tempo de agitação): 0,0ppm
(10ppm/30min);
0,0ppm
(10ppm/60min);
0,0ppm
(10ppm/90min);
2,0ppm
(10ppm/120min);
0,0ppm
(20ppm/30min);
0,0ppm
(20ppm/60min);
5,9ppm
(20ppm/90min); 9,7ppm (20ppm/120min); 20,9ppm (30ppm/30min); 5,9ppm
(30ppm/60min); 15,8ppm (30ppm/90min); 20,6ppm (30ppm/120min); 31,6ppm
(40ppm/30min); 17,2ppm (40ppm/60min); 35,4ppm (40ppm/90min); 29,2ppm
(40ppm/120min); 43,7ppm (50ppm/30min); 20,1ppm (50ppm/60min); 29,4ppm
(50ppm/90min); 39,1ppm (50ppm/120min. Pode-se inferir que a matriz apresenta boa
indicação para atuar como agente seqüestrante de íons cádmio, 0,1g da matriz pode
adsorver até 20 ppm de cádmio num tempo de exposição de 60 minutos. Estudou-se o
efeito do tempo de agitação e da concentração do íon cádmio sobre a saturação dos sítios do
seqüestrante. Na próxima etapa tenciona-se estudar o efeito do pH.
Palavras chave: sílica, adsorção, cádmio
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0916
TÍTULO: HLB CRÍTICO DE EMULSÕES E SUA DEPENDÊNCIA COM O MÉTODO
DE PREPARAÇÃO.
ALUNO: FABIO ROCHA FORMIGA (00986611409)
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)
CO-AUTOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468)
CO-AUTOR: CARLOS RAMON DO NASCIMENTO BRITO (03553318457)

Resumo:
As emulsões são sistemas termodinamicamente instáveis obtidos pela incorporação de dois
líquidos não miscíveis, sendo formulações de ampla utilização na indústria química,
farmacêutica, cosmética, etc. O estudo de sua estabilidade pode ser realizado através de
ensaios de centrifugação e avaliação do aspecto visual do produto. Este trabalho estudou
um grupo de dez emulsões, preparadas a partir do método tradicional de inversão de fases
(MIF) e do método de emulsificação espontânea (MEE), variando a proporção dos
tensoativos e os valores de HLB em duas unidades (de 14,7 a 16,7). Para os ensaios,
adaptou-se as técnicas de micro e macro hematócrito para predizer a estabilidade das
formulações frente às diferentes rotações à que foram submetidas. No ensaio de microemultócrito, sob 11500 rpm, o Índice de Cremagem (IC) variou de 4,5% a 6% para as
amostras obtidas por MIF e de 3,5% a 6% para MEE. Os resultados mostram variações
similares dos (IC)das preparações obtidas pelos dois métodos e este parâmetro traduz um
artifício plausível para avaliar a formação de creme e o grau de estabilidade do produto.
Desta forma, conclui-se que, para uma pequena variação na escala de HLB, a estabilidade
das preparações não são afetadas por testes de centrifugação, os quais servem de recurso
seguro para estudos de estabilidade a curto prazo.
Palavras chave: HLB, Emulsões, Método de preparação
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0919
TÍTULO: INTER-RELAÇÕES METABÓLICAS: MECANISMOS QUE REGEM O
FUNCIONAMENTO CORPORAL
ALUNO: FERNANDA CRISTINA FERREIRA ALVES (04665531455)
ORIENTADOR: JOAO FELIPE DE SOUSA FILHO (07867620478)
CO-AUTOR: DAYANNA PATRICIA DE CARVALHO BARRETO (05506207450)
CO-AUTOR: RENATA SILVA SANTOS (00880689439)
CO-AUTOR: ISABELLA PIMENTEL MARTINS (01136248404)

Resumo:
Este trabalho se trata de uma pesquisa bibliográfica que tem como objetivos investigar em
literatura teórica publicações que tratem dos mecanismos de inter-relações do metabolismo,
não apenas sob um olhar bioquímico, mas também a luz da fisiologia. Enfatizamos o
metabolismo do fígado, do tecido adiposo, do músculo e do cérebro por serem os principais
responsáveis pela resposta metabólica corporal . Refletimos na literatura estudada e
percebemos que inter-relação – ou integração – metabólica é a relação das vias de
degradação e formação das principais fontes energéticas (glicídios, lipídios e proteínas) nos
dois estados orgânicos: absortivo e jejum. O estado absortivo é aquele que se caracteriza
pelo aumento de glicose, aminoácidos e triacilgliceróis no sangue, sendo um período de
armazenamento de energia – período anabólico – principalmente pelo fígado, sob a
influência dos elevados níveis de insulina no sangue. O estado de jejum se caracteriza pela
degradação das moléculas – período catabólico – que armazenaram energia no período
absortivo, com objetivo de manter a taxa da glicemia constante, e fornecer energia
principalmente para o cérebro, sendo influenciado por elevados níveis de glucagon. As
considerações finais da pesquisa são que, como os tecidos não funcionam isoladamente, os
resultados dos mecanismos de integração metabólica repercutem imediatamente no
indivíduo.
Palavras chave: Dayanna Patricia de Carvalho Barreto, Renata Silva Santos, Isabella
Pimentel Martins
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0922
TÍTULO: ESTUDO SOBRE COMO OS PACIENTES SÃO RECEBIDOS E
ORIENTADOS NOS LABORATÓRIOS AO REALIZAREM EXAMES DE SANGUE E
URINA.
ALUNO: RUZE CLAUDIA FREITAS LIMA (03508417484)
ORIENTADOR: TERESINHA MARIA DE MACEDO GUIMARAES (07489056420)
CO-AUTOR: TATIANA LARISSA SOARES DA SILVA (01006076409)
CO-AUTOR: MARCELA VIRGÍNIA DINIZ DE MEDEIROS (03080138406)
CO-AUTOR: ANNE SHYRLEY FERREIRA (04003344456)

Resumo:
Os exames de sangue e de urina podem apresentar resultados anormais quando se deixa de
executar procedimentos, tais como: coleta de material adequada, tempo de jejum, etc. Este
trabalho teve como objetivo avaliar como os pacientes são informados e recebidos nos
laboratórios quando se submetem a exames. Para isso utilizou-se um questionário aplicado
a 204 pessoas (104 do 3º grau e 100 do 1º) e efetuou-se sua avaliação por respostas
objetivas referentes a itens relativos a exames de sangue e urina. Os resultados referentes a
exames de sangue foram semelhantes, indicando que nos laboratórios um dos únicos
questionamentos é a condição do jejum (58%); por outro lado observou-se que há pessoas
que se informam sobre os cuidados que precedem um exame (35%). A respeito de exames
de urina as respostas de maior incidência foram o fato de que o laboratório nada questiona
(47% para o 3º grau) e questionamentos sobre hora da coleta e uso de medicamentos (38%
para o 1º grau); além disso, evidenciou-se, a busca de informações por parte do paciente
antes do exame (32%) nos dois grupos. Outro item questionou sobre quem deveria orientar
os pacientes e os resultados de maior índice também comum aos grupos, apontaram os
médicos e funcionários de laboratório (63%) seguidos da resposta que atribuía essa tarefa
ao médico na hora da solicitação do exame (34%). Os dados mostraram que os pacientes
não recebem dos laboratórios a orientação necessária para execução de um exame
satisfatório.
Palavras chave: urina, sangue, exames laboratoriais
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0931
TÍTULO: UMA DISCUSSÃO SOBRE O PAPEL DAS MONITORAS NO
DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA E A ADESÃO DOS ALUNOS.
ALUNO: PATRÍCIA CAVALCANTI DA ROCHA (01057262498)
ORIENTADOR: TERESINHA MARIA DE MACEDO GUIMARAES (07489056420)
CO-AUTOR: JOILDA BATISTA DE ALMEIDA RÊGO (03556466414)

Resumo:
Geralmente a primeira hipótese aventada para grupos de alunos que tem dificuldade com
relação a uma disciplina é que eles não estudaram, no entanto, estudos mostram que apesar
da referida hipótese ser parcialmente verdadeira ela é insuficiente para justificar o fato. O
objetivo desse trabalho é avaliar a contribuição das monitoras no entendimento dos alunos
em quatro disciplinas de Fisiologia e a adesão desses alunos a este tipo de atividade. Para
isso, informou-se aos alunos no início do semestre os horários de atendimento e atividades
das monitoras e no final aplicou-se um questionário a uma amostra de 65 alunos. Os
resultados obtidos indicaram que 81% dos alunos sabiam da existência das monitoras, no
entanto apenas 30% as consultaram; 60% deste grupo classificaram o atendimento entre
ótimo e bom e a sua maioria souberam da existência das monitoras através das visitas as
salas. O grupo que não efetuou consultas (70%), justificou sua ausência pelo fato dos
horários não ser o que eles desejavam e/ou porque não necessitavam de ajuda. Os dados
relatados demonstraram que há uma certa comodidade por parte destes alunos, podendo
esse fato ser atribuído ao grau de maturidade e/ou até uma falta de conscientização do que
eles realmente estão fazendo, uma vez que alguns não tem interesse em melhorar o
aprendizado e outros acham que já sabem o suficiente.
Palavras chave: monitor, aprendizado, aproveitamento de disciplina
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0939
TÍTULO: INFECÇÃO HELMINTÍCA COMO POSSÍVEL CAUSA MORTIS DE SAGÜI
COMUM (Callithrix jacchus) EM AMBIENTE NATURAL - ESTUDO DE CASO
ALUNO: HILTON DANIEL ALVES DONATO (02732563439)
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DE SOUZA (32308698420)

Resumo:
Muitas espécies de primatas não humanos têm sido encontradas naturalmente infectadas
por endoparasitos o que demonstra a susceptibilidade e vulnerabilidade desse grupo de
hospedeiros ao parasitismo. Algumas espécies de enteroparasitos são exclusivas desses
primatas; outras, no entanto, podem ocorrer tanto em humanos, quanto em outros primatas
como é o caso de Giardia lamblia, e Trichuris trichiura. Assim, o estudo da ocorrência de
infecções por enteroparasitos em primatas não humanos pode envolver tanto aspectos
relativos à saúde pública quanto os aspectos relativos ao comportamento do animal
infectado. O presente trabalho se constitui um recorte de um estudo mais amplo sobre
parasitoses em C. jacchus em ambiente natural e visa o relato do caso de uma fêmea
reprodutora do grupo Amazônia acompanhado no Parque das Dunas de Natal. Esse animal
apresentou inicialmente aparente dificuldade para o forrageio e dias depois foi encontrado
morto. À necropsia apresentava superfície externa do corpo preservada, sem ectoparasitos.
A pesquisa do tubo intestinal revelou uma infecção helmíntica, com alta carga parasitária,
de onde foram retirados 369 exemplares de vermes adultos (361 machos e 38 fêmeas). As
alças intestinais estavam livres de conteúdo, exceto os vermes. A grande massa helmíntica
deve ter se enovelado causando obstrução intestinal, determinando assim a morte do
animal.
Palavras chave: Infecção helmíntica, Sagüi comum, Callithrix jacchus
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0945
TÍTULO: ESTUDO SOBRE O NÍVEL DE CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO DE
NATAL-RN SOBRE OS PRINCIPAIS ADOÇANTES VENDIDOS NO MERCADO.
ALUNO: CYNTIA HELENA PEREIRA DE CARVALHO (01235589480)
ORIENTADOR: HILKÉA CARLA DE SOUZA MEDEIROS (02336272431)
CO-AUTOR: THIAGO ANTÔNIO RAULINO DO NASCIMENTO (05277168478)

Resumo:
O interesse na pesquisa e desenvolvimento de açúcares que sejam seguros, de sabor
agradável e que proporcionem aos alimentos as mesmas características da sacarose, vem
aumentando cada vez mais, com o advento dos adoçantes. O objetivo do presente estudo foi
avaliar o nível de conhecimento por parte da população da cidade de Natal-RN sobre os
adoçantes comumente consumidos. Os dados foram coletados através de um questionárioentrevista. Foram entrevistados 467 consumidores, na faixa etária de 19-65 anos, sendo
67% do sexo feminino e 33% do sexo masculino. Dentre os entrevistados, 58% utilizavam
o adoçante diariamente, 23% apenas 2x por semana e 19% não utilizavam adoçantes. 75%
dos que utilizavam adoçantes relataram que os escolhia em função do sabor e do preço,
25% pelo preço apenas. 65% utilizavam adoçantes sem indicação médica e para emagrecer,
25% sob indicação médica por problemas como diabetes e 10% não responderam. Quando
questionados sobre o princípio ativo dos adoçantes consumidos, 23% referiram ter
conhecimento e os demais relataram apenas o nome comercial. Dentre os adoçantes
consumidos temos que o aspartame é o mais consumido(52%), seguido do ciclamato e
sacarina sódica (37%). 76% dos consumidores relataram desconhecer os efeitos nocivos
que os adoçantes podem provocar com o uso prolongado. Este último aspecto vêm
levantando grandes discussões à respeito da confiabilidade em relação aos adoçantes
vendidos no mercado brasileiro.
Palavras chave: adoçantes, aspartame, açucares
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0946
TÍTULO: ESTUDO SOBRE O NÍVEL DE CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO DE
NATAL-RN SOBRE OS PRINCIPAIS ADOÇANTES VENDIDOS NO MERCADO.
ALUNO: CYNTIA HELENA PEREIRA DE CARVALHO (01235589480)
ORIENTADOR: HILKÉA CARLA DE SOUZA MEDEIROS (02336272431)
CO-AUTOR: THIAGO ANTÔNIO RAULINO DO NASCIMENTO (05277168478)

Resumo:
O interesse na pesquisa e desenvolvimento de açúcares que sejam seguros, de sabor
agradável e que proporcionem aos alimentos as mesmas características da sacarose, vem
aumentando cada vez mais, com o advento dos adoçantes. O objetivo do presente estudo foi
avaliar o nível de conhecimento por parte da população da cidade de Natal-RN sobre os
adoçantes comumente consumidos. Os dados foram coletados através de um questionárioentrevista. Foram entrevistados 467 consumidores, na faixa etária de 19-65 anos, sendo
67% do sexo feminino e 33% do sexo masculino. Dentre os entrevistados, 58% utilizavam
o adoçante diariamente, 23% apenas 2x por semana e 19% não utilizavam adoçantes. 75%
dos que utilizavam adoçantes relataram que os escolhia em função do sabor e do preço,
25% pelo preço apenas. 65% utilizavam adoçantes sem indicação médica e para emagrecer,
25% sob indicação médica por problemas como diabetes e 10% não responderam. Quando
questionados sobre o princípio ativo dos adoçantes consumidos, 23% referiram ter
conhecimento e os demais relataram apenas o nome comercial. Dentre os adoçantes
consumidos temos que o aspartame é o mais consumido(52%), seguido do ciclamato e
sacarina sódica (37%). 76% dos consumidores relataram desconhecer os efeitos nocivos
que os adoçantes podem provocar com o uso prolongado. Este último aspecto vêm
levantando grandes discussões à respeito da confiabilidade em relação aos adoçantes
vendidos no mercado brasileiro.
Palavras chave: adoçantes, aspartame, açucares
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0953
TÍTULO: PESSOAS IDOSAS EM UM SERVIÇO DE URGÊNCIA: DADOS PARA A
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM
ALUNO: GLORIA DIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO (01073081427)
ORIENTADOR: MARIA FRANCINETE DE OLIVEIRA (05745837420)
CO-AUTOR: LÍGIA DAIANA PINHEIRO DA SILVA (05202506481)

Resumo:
Este trabalho teve por objetivo conhecer o perfil epidemiológico das pessoas idosas
atendidas em um hospital de urgência na cidade do Natal, RN, assim como, as patologias
que levaram esse grupo à internação, dados importantes para a elaboração da assistência de
enfermagem. A coleta de dados se deu através de boletins de atendimento de urgência,
arquivados no setor de estatística do hospital e nos prontuários, com os quais obtivemos os
seguintes resultados: a idade variou entre 60 a 85 anos, sendo 44,4% na faixa etária entre 60
a 65 anos; 81% era do sexo feminino. Do universo masculino 100% estava casado,
enquanto que 40% das mulheres estavam nessa mesma situação. Predominou a religião
católica (61% para as mulheres e 50% para os homens). Aposentadoria: 83% das mulheres
e 100% dos homens. As patologias mais incidentes foram: diabetes (1/3 das mulheres),
hipertensão arterial, acidente vascular cerebral, insuficiência respiratória, infarto e fraturas.
72% das mulheres estavam internadas para tratamento clínico e 75% dos homens para
tratamento cirúrgico. O tempo de internação variou entre 01 a 20 dias, prevalecendo o
intervalo entre 06 a 10 dias. A relação da dependência total dos serviços de enfermagem
estava em 75% dos homens e 55,6% das mulheres. A análise dos boletins mostrou que as
anotações eram insuficientes, ilegíveis e com excesso de siglas, dificultando a análise dos
dados.
Palavras chave: Idoso, Emergência, Enfermagem
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0955
TÍTULO: GRUPOS DA 3ª IDADE : CAPITAL SOCIAL, SAÚDE E RELAÇÕES DE
GÊNERO
ALUNO: TASSIANE MICHELINE DE OLIVEIRA SILVA (04985801488)
ORIENTADOR: MARIA FRANCINETE DE OLIVEIRA (05745837420)
CO-AUTOR: LIANA SILVA NUNES DE CARVALHO (01180919483)
CO-AUTOR: ANA PAULA SANTOS DE SOUZA (04937025473)

Resumo:
O presente trabalho tem como objetivo mostrar a relação entre capital social e gênero nos
chamados grupos da 3ª idade e sua correlação com a saúde. O trabalho foi realizado junto a
três grupos que, embora apresentem metodologias de trabalho diferentes, têm como
objetivo final melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas. Como instrumento de
investigação dos dados utilizamos o questionário para a clientela e a entrevista para as
organizadoras ou coordenadoras dos grupos. Como resultados encontramos que há uma
relação positiva entre capital social e saúde, ou seja, os grupos que desenvolvem mais
atividades de lazer e física conseguem manter a saúde de sua clientela. Com relação ao sexo
observamos que os grupos são, predominantemente, formados por mulheres. Esta variável
contribui para o desenvolvimento de atividades caracterizadas como femininas, tais como:
bordado, pintura, crochê, entre outras, restando aos homens apenas as atividades recreativas
pacatas, como o jogo de baralho e dominó. Observamos, também, que os grupos mais
ativos têm um percentual elevado de mulheres que ainda não estão na 3ª idade. Inferimos
que este dado mostra a falta de espaço social para as mulheres que estão no climatério,
obrigando-as a uma velhice precoce. Concluímos que os grupos da 3ª idade são importantes
para que as pessoas idosas mantenham sua saúde física e mental, mas que precisam de
estratégias para atender as necessidades de homens e mulheres.
Palavras chave: Capital social, 3ª idade, Saúde
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0956
TÍTULO: ANÁLISE FISIOTERAPÊUTICA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DE
OPERADORES DE CAIXA DE SUPERMERCADO E ESTRESSE LABORAL
ALUNO: TIÓTREFIS GOMES FERNANDES (04853880496)
ORIENTADOR: VERA MARIA DA ROCHA (32529228000)
CO-AUTOR: CLARISSA ALTINA CUNHA DE ARAUJO (00999120409)
CO-AUTOR: TATIANA LARISSA DE MOURA ALVES (01021839450)
CO-AUTOR: LARISSA BASTOS TAVARES (00735528446)

Resumo:
Atividades laborais, tais como a de operadores de caixa de supermercados, podem
predispor seus trabalhadores a estressores físicos e psíquicos facilitando o surgimento de
desordens orgânicas. O presente trabalho tem como objetivo analisar as características
epidemiológicas de indivíduos que exercem a função de operadores de caixa em uma rede
de supermercados na cidade de Natal/RN. A amostra foi de 69 indivíduos de ambos os
sexos que aceitaram participar voluntariamente da pesquisa. Os participantes foram
submetidos a um questionário sobre a rotina de trabalho e lazer e a um protocolo de dor e
desconforto corporais. Como resultado, verificou-se que 73,9% dos indivíduos pertenciam
ao gênero feminino; 42,02% trabalhavam a menos de um ano como caixa; 73,44% relatam
não estar satisfeitos com o trabalho; 92,53% referem dor em alguma região corporal, no
entanto, 69% apontam que a dor não se tornou crônica; 80% apontaram a posição sentada
como a mais desconfortável e 59,09% dos trabalhadores já ficaram sem trabalhar em
virtude de doenças. Os resultados sugerem que a função de operadores de caixa de
supermercado pode tornar o indivíduo susceptível ao aparecimento de desordens
musculoesqueléticas, justificando a necessidade de uma intervenção precoce da Fisioterapia
através de uma abordagem ecológica (interação homem x ambiente), de forma a minimizar
os efeitos do estresse na qualidade da vida desses trabalhadores.
Palavras chave: estresse laboral, saude do trabalhador, fisioterapia
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0958
TÍTULO: CORRELAÇÃO ENTRE A FLEXIBILIDADE DO MÚSCULO TRÍCEPS
SURAL E AS VARIAÇÕES NA ALTURA DOS SALTOS DOS CALÇADOS
ALUNO: DANIELLI TEREZA DE LIMA TRIGUEIRO (00884980421)
ORIENTADOR: VERA MARIA DA ROCHA (32529228000)
CO-AUTOR: CLÍCIA NARDELLY SALLES DE PAIVA (03191765417)

Resumo:
Este estudo teve como objetivo verificar a existência de correlação entre a flexibilidade
muscular do tríceps sural e o uso do calçado de salto alto. Foram selecionadas 90
universitárias entre 20 e 27 anos, sem alterações ortopédicas em membros inferiores, as
quais foram subdivididas em três grupos (grupo salto baixo até 2,5cm; grupo de salto
médio, entre 4 e 5cm; e, grupo de salto alto, a partir de 6,5cm), considerando-se
predominante o uso de três dias ou mais na semana. Aplicou-se um questionário e um teste
de dorsiflexão de ambos tornozelos, seqüencialmente com utilização de um protocolo que
incluiu três medidas para cada membro, elevando a sua confiabilidade. Foi verificada uma
correlação inversa entre amplitude de dorsiflexão e a altura dos saltos dos calçados, sendo
os graus médios de amplitude por grupo de usuárias: 17,91º; 12,51º; 12,22º,
correspondentes respectivamente aos saltos baixo, médio e alto; demonstrando que a
medida em que aumenta a altura do salto diminui o alcance da dorsiflexão. Verificou-se
relação entre risco de lesão e altura do salto e as medidas de amplitude articular do
tornozelo, acarretando perda de flexibilidade do músculo tríceps sural. Sugere-se que,
preventivamente, as mulheres sejam alertadas sobre esses resultados para que possam
adotar uma postura de autocuidado, reduzindo os riscos e os impactos sobre a própria
saúde.
Palavras chave: flexibilidade muscular, calçados de salto, tríceps sural
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0959
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE ANEMIA FERROPRIVA ENTRE ESCOLARES DE
NATAL/RN – 2001
ALUNO: DANIEL DE ARÁUJO COELHO (02761367480)
ORIENTADOR: MARIA DALVA ARAUJO (37941615487)
CO-AUTOR: CLÉLIA DE OLIVEIRA LYRA (70406030472)

Resumo:
No Brasil, poucos estudos têm sido realizados de forma a possibilitar um dimensionamento
da anemia ferropriva entre escolares. Esse estudo teve como objetivo verificar a prevalência
de anemia ferropriva entre escolares de instituições públicas e particulares na faixa etária de
7 a 20 anos no município de Natal-RN, no ano de 2001. Trata-se de um estudo
epidemiológico de corte transversal, utilizando no plano amostral a combinação de técnicas
de estratificação com amostragem aleatória simples, com significância estatística de 95%,
erro amostral de 3% e prevalência esperada de 30%. Utilizou-se como parâmetro de
identificação da anemia os índices hematimétricos e a hemoglobina sérica (HGB). Os
pontos de corte para classificação da anemia ferropriva (microcítica e hipocrômica) foram:
HGB < 12 g/dL, hemoglobina corpuscular média (HCM) < 26% e RDW (índice utilizado
para verificar o grau de anisocitose) > 16%. Os resultados apontaram uma prevalência de
anemia de 11,5% e dos anemicos 40,8% eram deficientes em ferro. Foi observado também
um elevado percentual de eosinofilia (quase 100% dos anêmicos), . O estudo aponta a
necessidade de aprofundamento quanto a investigação a parasitose já que várias parasitoses
levam a um quadro de anemia divido a espoliação de ferro.Estes resultados apontam para
um grave problema de saúde pública, tendo em vista que neste grupo etário o consumo
dietético de alimentos fontes de ferro representa um agravante na determinação da anemia
ferropriva.
Palavras chave: anemia, ferropriva, escolares
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0962
TÍTULO: COMPROMETIMENTO MÚSCULO-ESQUELÉTICO E ESTRESSE
LABORAL: UMA ANÁLISE FISIOTERAPÊUTICA
ALUNO: DANYELLA UILMANN SILVA DA COSTA (01230370420)
ORIENTADOR: VERA MARIA DA ROCHA (32529228000)
CO-AUTOR: MARILLI FERNANDES DA COSTA (03411976454)
CO-AUTOR: FRANCISCA REGO OLIVEIRA DE ARAUJO (48095125415)

Resumo:
Indivíduos submetidos a condições estressoras exacerbadas podem apresentar respostas
adaptativas inadequadas que favorecem o aparecimento de desordens no organismo, dentre
as quais destacam-se as alterações músculo-esqueléticas. O presente trabalho, parte de uma
pesquisa maior, objetiva caracterizar as condições de desconforto corporal presentes nos
indivíduos que desempenham a função de operadores de caixa em uma rede de
supermercados, na cidade de Natal/RN. Selecionou-se, aleatoriamente, 69 indivíduos de
ambos os sexos, dentre os que, voluntariamente, aceitaram participar da pesquisa. Utilizouse um protocolo para investigação das condições gerais de trabalho, envolvendo tempo,
dinâmica, grau de satisfação e um protocolo adaptado para dor e desconforto corporais. Os
resultados evidenciaram que 73,9% da amostra eram do sexo feminino, sendo que 92,53%
referiram dor em alguma região corporal. As regiões mais acometidas corresponderam à
coluna cervical e lombar num total de 14,98% e 14,28% respectivamente. 49,08% das
sensações de desconforto foram caracterizadas como dor. Esses resultados, embora
parciais, sugerem que os indivíduos que desempenham a função de operadores de caixa de
supermercados apresentam susceptibilidade para desenvolver dores músculo-esqueléticas,
encontrando-se submetidos a estressores ambientais (físicos e psicossociais).
Palavras chave: músculo-esquelético, estresso, fisioterapêutica
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0965
TÍTULO: MORTALIDADE NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS – RN: A CAUSA
DA MORTE
ALUNO: FRANCISCO HENRRIQUE CESAR VALENTIM (70300135491)
ORIENTADOR: MARCIA ARAUJO BARRETO (80747116687)
CO-AUTOR: COELI REGINA MOURA MACIEL (55257895404)

Resumo:
Objetivou-se neste trabalho melhorar a qualidade da informação sobre a causa da morte,
através da comparação entre diferentes fontes e entrevista junto aos familiares dos
falecidos. Foram selecionados para a entrevista 60 óbitos de residentes em Pau dos Ferros e
que após comparação entre as fontes inicialmente disponíveis, continuavam sem
documentos da comprovação do óbito. A causa da morte foi analisada para cada uma das
fontes: Guia de sepultamento (GUIA), Agente comunitário de saúde (PACS), Livro do
Cartório (CARTÓRIO), Entrevista com Familiares do falecido (FAMÍLIA), Declaração de
Óbito (DO) e Certidão de Óbito (CERTIDÃO). Para 10 casos não foi possível localizar
seus familiares para a entrevista. Após a comparação entre as fontes, o percentual de causas
ignoradas ainda se manteve alto (20.0%), em sua maioria devido aos casos que não tiveram
seus familiares localizados para um melhor esclarecimento do óbito. Ficou evidente a
contribuição maior das fontes PACS e FAMILIA para fins de melhoria da qualidade da
informação da causa da morte, com maior destaque para a esta última. Destaca-se aqui a
importância de um treinamento e educação continuada junto aos atores da informação com
a finalidade de torná-la uma fonte mais fidedigna quanto à qualidade da causa da morte, já
que todo óbito tem uma história para contar, e a causa da morte em muito traduz o resultado
final de como este cidadão “caminhou” a vida.
Palavras chave: MORTALIDADE, SISTEMA DE INFORMAÇÃO, EPIDEMIOLOGIA
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0967
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE DETECÇÃO DE
DIABETES MELLITUS NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM/RN
ALUNO: ALEJANDRO LUSARDO BO (78224934004)
ORIENTADOR: MARCIA ARAUJO BARRETO (80747116687)
CO-AUTOR: LEVI HIGINO JALES NETO (03321066408)
CO-AUTOR: MARILIA TRIGUEIRO MORAES DE PAIVA (85285650410)
CO-AUTOR: JULIANO PINHEIRO DE ALMEIDA (00995015465)

Resumo:
A Campanha Nacional de Detecção de Diabetes Mellitus, realizada em março/abril de
2001, teve como principal objetivo detectar pessoas acima de 40 anos com suspeita de
diabetes, usuárias do Sistema Único de Saúde, através de um teste de glicemia capilar.
Objetivou-se neste trabalho descrever o grau de cobertura e positividade desta Campanha
no município de Passagem/RN, cuja população acima de 40 anos em 2001 era de 732
pessoas. Globalmente foram realizadas 660 exames de glicemia, o que representa uma
cobertura para Passagem de 90,16% da população alvo. Foram considerados “suspeitos”,
requerendo confirmação diagnóstica, 17,8% dos exames. Este percentual foi
consideravelmente maior entre as mulheres (18,7%) em relação aos homens (16,5%). A
Campanha, passo inicial do Plano de Reorganização do Diabetes Mellitus e Hipertensão
Arterial Sistêmica do Ministério da Saúde, demonstrou ampla cobertura no município de
Passagem. 17,8% foram considerados suspeitos de apresentar diabetes. Para uma maior
efetividade deste Plano de Reorganização do MS faz-se necessário, entretanto, a
confirmação diagnóstica destes casos “suspeitos”, para o devido acompanhamento e
tratamento, evitando-se assim as complicações em decorrência da evolução desta doença.
Reforça-se a importância do diagnóstico precoce e a necessidade da implementação do
tratamento adequado, com mudanças nos hábitos alimentares e no estilo de vida o mais
precocemente possível.
Palavras chave: MORBIDADE, DIABETE MELLITUS, EPIDEMIOLOGIA
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0971
TÍTULO: ÓVULOS DE QUITOSANA: INTUMESCIMENTO E LIBERAÇÃO DE
BENZOILMETRONIDAZOL
ALUNO: EDIVÂNIA LOPES (01197939466)
ORIENTADOR: FERNANDA NERVO RAFFIN (60253991404)

Resumo:
A quitosana é um polissacarídeo linear obtido pela desacetilação da quitina e representa
atualmente um veículo promissor para a liberação controlada de fármacos. A presença dos
grupamentos –NH2 lhe permite solubilidade numa faixa de pH que corresponde ao pH de
soluções de ácidos orgânicos e inorgânicos permitindo a formação de sais hidrossolúveis e
soluções viscosas, que por sua vez podem ser reticuladas formando géis bioadesivos. Este
estudo visa investigar a liberação do benzoilmetronidazol em géis contendo diferentes
concentrações de formaldeído. Em suspensões contendo 3,5% p/v de quitosana e 15% v/v
de glicerina e 5% p/p de benzoilmetronidazol, adicionou-se 0,5 e 2,0% de formaldeído
como agente reticulante. O intumescimento dos óvulos foi proporcional a quantidade de
formaldeído da fórmula, mostrando maior intumescimento aqueles que continham mais
formaldeído. Amostras de 0,1g de cada formulação foram colocadas em 20mL de água
acidulada com ácido lático pH 5 e o perfil de liberação do fármaco foi observado
coletando-se amostras de 1mL e observando em espectrofotômetro a 318nm. As
formulações contendo 0,5 e 2,0% de formaldeído tiveram perfis semelhantes e liberaram
aproximadamente 60% da quantidade estimada de fármaco em 52 horas, sendo que a
primeira liberou mais rapidamente que a segunda. Embora a liberação não tenha sido total,
conseguiu-se passar uma idéia de como será a liberação do fármaco e investigar possíveis
fatores interferentes.
APOIO: Bolsa PIBIC
Palavras chave: Quitosana, plissacarídeo, fármacos
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0981
TÍTULO: AGREGAÇÃO ESPACIAL DA LEISHMANIOSE VISCERAL NO RIO
GRANDE DO NORTE
ALUNO: ANGELA PARDO CABRAL (21867118858)
ORIENTADOR: SELMA MARIA BEZERRA JERONIMO (15603016434)
CO-AUTOR: JOSÉ WILTON QUEIROZ (04990234472)
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA F DE MELO XIMENES (20007256434)

Resumo:
Estudos sobre agregação espacial são utilizados para visualizar as informações ambientais,
sendo feito um mapeamento dos casos em questão utilizando ferramentas de sistema de
localização geográfica (GIS), através da determinação das coordenadas geográficas de cada
caso. A Leishmaniose Visceral (LV) no Brasil é causada pelo protozoário do gênero
Leishmania chagasi, sendo uma doença de transmissão por vetor, o flebotomíneo
Lutzomyia longipalpis. Com o aumento do número de casos no Rio Grande do Norte é
necessário saber a influência das condições ambientais que podem contribuir para a
proliferação do vetor. Entre, 1989 a 2002 foram registrados mais de 2000 casos de LV em
Natal. Os dados relativos a residência foram obtidos junto a Secretaria de Saúde e consultas
ambulatorais. Foram feitas a residência dos pacientes para mapeamento das áreas
endêmicas. O diagnóstico de infecção por Leishmania foi feito pelo exame ELISA. A
análise preliminar dos dados indicam que os casos de LV concentram-se na periferia de
Natal e área perimetropolitana.

Palavras chave: Agregação espacial, leishmaniose visceral,
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0982
TÍTULO: CONHECIMENTO DOS PACIENTES INTERNADOS NAS ENFERMARIAS
DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES SOBRE DIABETES E SUA
PREVENÇÃO
ALUNO: CAMILA MENEZES SOUZA PESSOA (03562460430)
ORIENTADOR: IVANILDO CORTEZ DE SOUSA (10603034420)
CO-AUTOR: FERNANDA GONDIM RODRIGUES DE CARVALHO DIAS
(01083426460)
CO-AUTOR: PAULO RENATO LEAL COSTA (79771483315)
CO-AUTOR: JORGE LÚCIO COSTA DE MEDEIROS DANTAS (03444277490)

Resumo:
Esta pesquisa busca alertar para o grau de desinformação dos pacientes sobre uma doença
relativamente comum, o Diabetes, mesmo estando no ambiente hospitalar. Foi realizado um
estudo transversal nas 14 enfermarias do Hospital Universitário Onofre Lopes, com
obtenção dos dados por meio de um questionário. Encontrou-se uma prevalência de 58% de
pacientes que conhecem o Diabetes, sendo este conhecimento limitado, pois menos de 70%
destes sabem sobre as complicações e/ou prevenção. Com isso, mostra-se a necessidade de
campanhas educativas para informar à população sobre a doença e sua prevenção.
Palavras chave: Diabetes, HUOL, Prevenção
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0983
TÍTULO: MONITORIZAÇÃO HORMONAL DO PAR REPRODUTOR DE SAGÜI
COMUM Callithrix jacchus, DURANTE O PERÍODO DE GESTAÇÃO
ALUNO: HEVELINE GOMES DO NASCIMENTO (04672893448)
ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (06705430478)
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA PEDROSA PINTO BARBOSA (09635440472)
CO-AUTOR: DAIANE MARTINS SALDANHA (00978347420)

Resumo:
Técnicas não invasivas para coleta de material biológico vem sendo utilizadas,
principalmente nos casos de coletas de longa duração. Neste trabalho foram avaliados os
perfis hormonais no sangue e fezes de fêmeas de Callithrix jacchus durante a gravidez, para
determinar se havia paralelismo na flutuação dos hormônios esteróides nas duas amostras,
de modo a indicar o diagnóstico e estimativa da idade gestacional utilizando as fezes, sem
interferir nas atividades do animal. Foram usados 5 casais de Callithrix jacchus, do Núcleo
de Primatologia-UFRN, vivendo sob condições naturais de temperatura, umidade e ciclo
claro-escuro. As concentrações de progesterona, estradiol e cortisol foram dosadas durante
a gestação pelo método ELISA. A progesterona plasmática foi mais elevada nas 3 últimas
quinzenas de gravidez e nas fezes durante as 5 primeiras quinzenas. O estradiol fecal
apresentou o mesmo perfil da progesterona e, de acordo com dados da literatura não flutuou
como no plasma. O cortisol foi mais elevado nas 3 últimas quinzenas do que nas 6
primeiras quinzenas, não sendo observados o aumento correspondente nas fezes. Assim
sendo, os testes de correlação de Spearman não evidenciaram correlação significativa entre
os hormônios quantificados no sangue e nas fezes. Sugere-se que ocorrem alterações no
metabolismo e excreção dos hormônios quantificados durante a gestação e que o material
fecal não é adequado para estimativa e diagnóstico de gravidez em fêmeas de C. jacchus.
Palavras chave: Gravidez, progesterona fecal, ELISA
Modalidade da bolsa: PIBIC Local
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CÓDIGO: SB0991
TÍTULO: ORGANIZAÇÃO E ATUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE
INFECÇÕES HOSPITALARES EM HOSPITAIS DA CIDADE DO NATAL.
ALUNO: HENRIQUE BARRETO CARLOS RÊGO (01194721478)
ORIENTADOR: IVANILDO CORTEZ DE SOUSA (10603034420)
CO-AUTOR: GUSTAVO CÉSAR DIAS MENDES (04608953460)
CO-AUTOR: RODRIGO BEZERRA BRAGA (03560681456)
CO-AUTOR: ADRIANO DE ARAÚJO LIMA LIGUORI (01174530480)

Resumo:
O estudo consistiu em pesquisa qualitativa de serviços de controle de infecção hospitalar
(IH) em hospitais públicos e privados de Natal, avaliando a concordância com a legislação
pertinente -Portaria n° 2.616/98-Ministério da Saúde e Resolução/RDC n°48/2000-Anvisa.
Foi usado questionário baseado no roteiro de inspeção da Anvisa, aplicado às CCIH’s dos
hospitais. Em todos eles havia a Comissão de controle de Infecção Hospitalar (CCIH),
formalmente nomeada, com regimento interno e desenvolvendo um Programa de Controle
de Infecção Hospitalar. Observou-se irregularidade no cumprimento das determinações na
composição das CCIH’s, informatização do serviço, divulgação de relatórios entre o corpo
clínico e realização de debates com a comunidade hospitalar, notificação de doenças de
notificação compulsória, realização de medidas de precaução e isolamento e de treinamento
do pessoal envolvido no controle de IH, método de vigilância epidemiológica, política no
uso de antimicrobianos, disponibilidade dos indicadores epidemiológicos obrigatórios,
dentre outros. Na maioria dos parâmetros avaliados houve superioridade das CCIH´s do
serviço privado em relação ao público. Há, portanto, a necessidade de sistematização dos
serviços de controle de infecção hospitalar para melhorar as ações de vigilância
epidemiológica, farmacovigilância e a aplicação e supervisão de medidas para a prevenção
das infecções nosocomiais, para melhorar a qualidade da assistência médico-hospitalar à
população.
Palavras chave: Infecção hospitalar, serviço público e privado, avaliação
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0992
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE DOENÇA HEPÁTICA GORDUROSA NÃO
ALCOÓLICA NO NÚCLEO DE ESTUDO DO FÍGADO NO HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES.
ALUNO: ARTHUR DIÓGENES RÊGO (05491021407)
ORIENTADOR: IVANILDO CORTEZ DE SOUSA (10603034420)
CO-AUTOR: BRUNO LUIS SILVA DE OLIVEIRA (01248903420)
CO-AUTOR: BRUNO SAMUEL FRAIMAN DE OLIVEIRA (01301220418)
CO-AUTOR: VINÍCIUS LIRA DA CÂMARA (04655610476)

Resumo:
A doença hepática gordurosa não alcoólica,DHGNA,um distúrbio decorrente do acúmulo
de gordura no fígado em pacientes que não abusam de bebida alcoólica,possui largo
espectro,variando desde uma simples esteatose a esteato-hepatite,fibrose avançada e
cirrose.A prevalência descrita na literatura para esta enfermidade está entre 10 e 24% da
população,com predomínio em indivíduos obesos,dislipidêmicos e diabéticos.Com o
objetivo de constatar se existe ou não a coincidência destes valores da literatura nos
pacientes do Núcleo de Estudos do Fígado(NEF) do HUOL,foram analisados 4500
prontuários registrados no período de 1995 a 2003,através de um estudo transversal por
fonte indireta.Nesse estudo,encontrou-se a prevalência de 5,54%(61 pacientes) para doença
hepática gordurosa não-alcoólica nos pacientes do NEF,número bem abaixo do
esperado.Contudo,quanto aos fatores associados,foi verificada uma forte combinação da
DHGNA e dislipidemia.Quarenta e três pacientes (70%) dos portadores de DHGNA
apresentavam dislipidemia.A obesidade e o diabetes tipo II,embora em menor grau,também
mostraram-se associados à DHGNA.Dezenove pacientes(31%) eram obesos enquanto 17
pacientes(28%) eram diabéticos.Apesar de a maior parte dos achados coincidirem com os
dados da literatura,novos estudos devem ser realizados,com prioridade para os desenhos
prospectivos,para que se possa verificar a validade desses informações e averiguar o motivo
por se ter constatado tão baixa prevalência dessa doença em nosso meio
Palavras chave: MTA, biocompatível, microinfiltração
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0199
TÍTULO: LAVAGEM DAS MÃOS: COMBATE AO INIMÍGO INVISÍVEL
ALUNO: RICHARDSON AUGUSTO ROSENDO DA SILVA (02508410454)
ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (13051598453)
CO-AUTOR: DANYELLA AUGUSTO ROSENDO DA SILVA (03675232484)

Resumo:
A infecção hospitalar é qualquer agente infeccioso adquirido após internação do paciente ao
manifestar-se durante a hospitalização ou no transcurso da alta. Portanto, o simples ato em
lavá-las com água e sabão é fundamental para o seu controle. Assim, este estudo teve como
objetivos, identificar o conceito de infecção hospitalar segundo auxiliares de enfermagem, a
necessidade de lavagem das mãos, a opinião dos mesmos das principais causas de
contaminação hospitalar e observar os procedimentos diários de higienização das mãos
realizados por esses profissionais. Estudo exploratório realizado em 06 enfermarias de
clínica médica de um Hospital Universitário em Natal/RN, entrevistando-se e observandose 37 auxiliares de enfermagem. Identificou-se que o conceito de infecção hospitalar
preconizado pelo Ministério da Saúde foi definido de forma parcial em 40%; 40% utilizou
elementos do processo infeccioso para esse conceito e 20% apenas aproximou-se do
conceito; 20% acha necessário a lavagem das mãos pela presença de microorganismos nas
mesmas; para 70%, as principais causas de contaminação hospitalar relacionam-se à falta
de higienização das mãos; 20% à carência de recursos materiais e 10% às visitas de
familiares. Conclui-se, portanto, que o conceito de infecção hospitalar segundo os
profissionais entrevistados, não correspondeu ao preconizado pelo Ministério da Saúde e
que o uso inapropriado das técnicas preventivas dos mesmos ocorre pela falta de hábito
correto dessas técnicas.
Palavras chave: Lavagem das mãos, Infecção hospitalar, Prevenção
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0612
TÍTULO: ESTUDO SOBRE A PREVALÊNCIA DE HEMOGLOBINAS ANORMAIS
EM PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES:
DADOS PRELIMINARES
ALUNO: WIVEL ANTONIO PEREIRA DE CASTRO JUNIOR (03233183470)
ORIENTADOR: TEREZA MARIA DANTAS DE MEDEIROS (15591360491)
CO-AUTOR: RACHEL JULIANE FREIRE BARBOSA (03412544442)
CO-AUTOR: KARINE NOGUEIRA DE SOUSA (02910552497)

Resumo:
As hemoglobinopatias são distúrbios hereditários resultantes de alterações na síntese da
globina. As hemoglobinas anormais são decorrentes de alterações na estrutura da molécula
de hemoglobina, caracterizadas pela substituição de um aminoácido por outro em uma das
cadeias polipeptídicas da hemoglobina. As hemoglobinas S e C são as variantes mais
freqüentes na população brasileira. Os homozigotos para a hemoglobina S apresentam uma
anemia hemolítica crônica – anemia falciforme, enquanto os heterozigotos (Hb AS) são
geralmente assintomáticos. Com o objetivo de verificar a prevalência de hemoglobinas
anormais, foram analisadas 389 amostras de sangue de pacientes atendidos no Laboratório
de Análises Clínicas do Hospital Universitário Onofre Lopes no período de maio a julho de
2003. As amostras foram submetidas à eletroforese em acetato de celulose pH 8,5. Para a
comprovação da Hb S foi realizado o teste de solubilidade, enquanto que para confirmar a
presença de Hb C foi realizada a eletroforese em gel de ágar pH 6,2. Foram identificados
oito pacientes com hemoglobinas anormais, representando uma prevalência de 2,06%.
Destes, 06 (1,54%) eram portadores do traço falciforme (Hb AS), 01 (0,26%) apresentou
hemoglobina C (Hb AC) e 01 (0,26%) era heterozigoto para hemoglobina D (Hb AD). Os
resultados obtidos mostram a necessidade de triagem para detecção de hemoglobinas
anormais em nossa população, permitindo a identificação dos portadores dessas
características hereditárias.
Palavras chave: Hemoglobina S, Hemoglobina C, Traço falciforme
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0874
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM MOTORA ATRAVÉS DE UMA
HABILIDADE GRÁFICA
ALUNO: DAMIÃO ERNANE DE SOUZA (79881122449)
ORIENTADOR: TANIA FERNANDES CAMPOS (60336641400)
CO-AUTOR: FABÍOLA RODRIGUES DE FRANÇA (79129277434)

Resumo:
A Fisioterapia está envolvida na reabilitação neurológica, utilizando diversas abordagens
terapêuticas que proporcionam a reaprendizagem de padrões motores em indivíduos com
seqüelas neurológicas. Adquirir ou readquirir uma habilidade motora não é uma tarefa
simples, tendo em vista a influência de muitos fatores nas etapas de aquisição, como a
quantidade de prática e a influência do feedback. O objetivo desse estudo foi então avaliar a
aprendizagem de uma tarefa motora através de um teste de labirinto verificando a
quantidade de prática para a estabilização da velocidade, de acordo com a presença ou
ausência da pista visual. Participaram do estudo 70 universitários, saudáveis, do sexo
masculino, destros, entre 20 e 25 anos divididos em dois grupos: no grupo 1 os indivíduos
foram submetidos a testes de labirintos sem pistas e o grupo 2 com pistas. Todos os grupos
realizaram o teste de labirinto em 30 tentativas. De acordo com os resultados encontrados
verificou-se diferença nos escores de velocidade entre os grupos, e a quantidade de prática
necessária à estabilização diferiu em relação a presença ou ausência da pista visual. No
grupo 1 a estabilização ocorreu mais tarde porém com uma velocidade maior, enquanto que
no grupo 2 a estabilização ocorreu mais cedo com a execução de movimento mais lenta.
Esses resultados apontaram que houve influência do feedback e da quantidade de prática
durante a avaliação da aprendizagem motora em uma habilidade motora gráfica.
Palavras chave: Fabíola Rodrigues de França, ,
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0744
TÍTULO: GENES ENVOLVIDOS NA REDUÇÃO DE SULFATO EM BACTÉRIAS
MESOFÍLICAS
ALUNO: MARIA EDMAR MORAIS DE MACÊDO (72176679415)
ORIENTADOR: CARLOS ALFREDO GALINDO BLAHA (80573380082)
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)
CO-AUTOR: VIVIANE KATIELLY SILVA MEDEIROS (01056745401)

Resumo:
Bactérias redutoras de sulfato (SRB) se encontram em ambientes ecológicos relacionados
com petróleo. Elas estão envolvidas em corrosão e/ou produção de sulfeto de hidrogênio
(H2S). A crescente disponibilidade de seqüências de genomas completos via internet
possibilitou o acesso publico e a implementação de pesquisas in silico. O presente trabalho
tem como objetivo realizar data mining utilizando o pacote BLAST no Genbank (USA),
Kegg (Japão) e EMBL (UE) visando criar uma base de dados de seqüências de DNA para
analise in silico de genes envolvidos na redução de sulfato em bactérias mesofílicas.
Informações sobre processos redox foram obtidas no PUBMED (NCBI-USA) auxiliando
na criação do banco de seqüências nucleotídicas de genes dsr. Resultados parciais da
analise in silico utilizando programas disponíveis no NCBI mostram que os genes dsr se
organizam em operon e são estruturalmente conservados entre bactérias SRB.
(CNPq).
Palavras chave: in silico, data mining, SRB mesofilicas
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0748
TÍTULO: BACTÉRIAS METANOGÊNICAS: GENES ENVOLVIDOS.
ALUNO: LEONAM GOMES COUTINHO (01254501410)
ORIENTADOR: CARLOS ALFREDO GALINDO BLAHA (80573380082)
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)

Resumo:
O processo de metanogenesis tem sido descrito em bactérias Gram-positivas e Gramnegativas. A geração de metano a partir de H2 e/ou CO2 em ecossistemas com petróleo é
pouco conhecido. O progresso dos projetos genoma e a disponibilidade de seqüências de
genomas completos, via internet, possibilitou o acesso público e a implementação de
pesquisas in silico. Assim, no intuito de criar uma base de dados de seqüências de DNA
para análise in silico de genes envolvidos em metanogenese nas bactérias aeróbicas e
anaeróbicas, no presente trabalho se realizou data mining utilizando o pacote BLAST nos
bancos de domínio público contendo seqüências de DNA: Genbank (USA), Kegg (Japão) e
no EMBL (UE), e também no PUBMED (NCBI-USA) que forneceu informações para o
data mining. Resultados preliminares desta análise in silico utilizando os programas
disponíveis no NCBI mostram que os genes fdh envolvidos na metanogenese estão
organizados em operon mostrando conservação estrutural entre as bactérias metanogênicas.
(CNPq).
Palavras chave: in silico, metanogenese,
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0753
TÍTULO: BACTÉRIAS TERMOFÍLICAS: GENES ENVOLVIDOS NA REDUÇÃO DE
SULFATO.
ALUNO: DAIANA DIAMANTINA BECKER DOS SANTOS (03904255401)
ORIENTADOR: CARLOS ALFREDO GALINDO BLAHA (80573380082)
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)

Resumo:
A produção de sulfeto de hidrogênio (H2S) em ecossistemas contendo petróleo e mediado
por bactérias redutoras de sulfato (SRB). Genes codificantes para as enzimas desta rota
metabólica são pouco conhecidos em bactérias do solo. A crescente disponibilidade de
seqüências de genomas completos, via internet, possibilitou o acesso publico e a
implementação de pesquisas in silico. O presente trabalho tem como objetivo realizar data
mining utilizando o pacote BLAST no Genbank (USA), Kegg (Japão) e EMBL (UE)
visando criar uma base de dados de seqüências de DNA para analise in silico de genes
envolvidos na redução de sulfato em bactérias termofílicas. Informações sobre este
processo bioquímico foram obtidos no PUBMED (NCBI) auxiliando na consecução do data
mining e no criação de um banco de seqüências nucleotídicas. Resultados preliminares
desta analise in silico utilizando programas disponíveis no NCBI mostram que os genes dsr
se organizam em operon e apresentam uma conservação estrutural entre bactérias SRB
mesofilicas e termofilicas.
(CNPq).
Palavras chave: in silico data mining, termofilicas, SRB genes
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0780
TÍTULO: COMPARAÇÃO DAS TAXAS DE MORTALIDADE POR DOENÇAS
CARDIOVASCULARES E DIABETES MELLITUS, DE ACORDO COM O SEXO E
FAIXAS ETÁRIAS
ALUNO: THIAGO DEMÉTRIO NOGUEIRA COSTA E SILVA. (01253439494)
ORIENTADOR: GEORGE DANTAS AZEVEDO (67381286491)
CO-AUTOR: JOAO MARCELO BRASIL PINHEIRO DUARTE (03399780400)
CO-AUTOR: MAXWELL DE OLIVEIRA SOUZA (03676698460)
CO-AUTOR: MARIA ALDILENE DANTAS (03904475444)

Resumo:
Objetivo: realizar análise comparativa da mortalidade por doenças cardiovasculares (DCV)
e diabetes mellitus (DM), de acordo com o sexo e faixas etárias. Métodos: foram
empregados dados oficiais da mortalidade por DCV e DM, no Rio Grande do Norte, em
2000. Para construção dos coeficientes de mortalidade (CM’s), foram utilizados os óbitos
registrados no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, sendo
incluídas as causas codificadas na CID-10 como DCV (cód.066 a 072) e DM (cód.055). Os
CM’s foram calculados por 1000 Hab, utilizando a população do Censo 2000 (IBGE). As
freqüências e CM’s foram comparados entre os sexos e faixas etárias, através do teste quiquadrado, com nível de significância de 5%. Resultados: os coeficientes de mortalidade por
DCV e DM apresentaram tendência ascendente para ambos os sexos, desde faixas etárias
precoces. Nos homens houve aumento pronunciado na faixa etária dos 20 aos 29 anos (de
41,93 para 109,34 óbitos/1000 Hab) e nas mulheres de 30 aos 39 anos (de 208,96 para
320,81 óbitos/1000 Hab). Os CM’s apresentaram-se sempre maiores no sexo feminino,
tendendo a se igualarem a partir de 60 aos 69 anos. Conclusões: ao contrário do que relata a
literatura, apontando que a mortalidade por DCV em mulheres só se eleva
significativamente durante a fase pós-menopausa, os nossos resultados demonstram que
essa causa de óbito é extremamente relevante, desde idades mais precoces, semelhante ao
observado para o sexo masculino.
Palavras chave: doenças cardiovasculares, mortalidade, menopausa
Modalidade da bolsa: Voluntário

XIV Congresso de Iniciação Científica da UFRN

Natal, 21 a 24 de outubro de 2003

CÓDIGO: SB0781
TÍTULO: TENDÊNCIAS DA MORTALIDADE FEMININA POR DOENÇAS
CARDIOVASCULARES (DCV) E DIABETES MELLITUS (DM), SEGUNDO FAIXAS
ETÁRIAS, NO RIO GRANDE DO NORTE, 2000.
ALUNO: MAXWELL DE OLIVEIRA SOUZA (03676698460)
ORIENTADOR: GEORGE DANTAS AZEVEDO (67381286491)
CO-AUTOR: THIAGO DEMÉTRIO NOGUEIRA COSTA E SILVA (01253439494)
CO-AUTOR: JOAO MARCELO BRASIL PINHEIRO DUARTE (03399780400)
CO-AUTOR: MARIA ALDILENE DANTAS (03904475444)

Resumo:
Objetivo: realizar levantamento da mortalidade feminina por DCV e DM, analisando e
descrevendo os coeficientes de mortalidade por faixas etárias, tendo em vista a relevância
dessas causas de óbitos de mulheres, especialmente no período após a menopausa.
Métodos: foram utilizados dados oficiais dos óbitos por DCV (cód.066 a 072 da 10ª revisão
da Classificação Internacional de Doenças CID-10) e DM (cód.055), em mulheres
residentes no RN, obtidos junto ao Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), do
Ministério da Saúde. Os coeficientes de mortalidade foram calculados com base na
população obtida do Censo 2000 (IBGE). Resultados: o coeficiente de mortalidade para
DCV e DM apresentou tendência ascendente a partir da faixa de 10 a 19 anos, com
aumento pronunciado nas faixas etárias seguintes, onde passou de 142,8 (20 a 29 anos) para
208,96 óbitos por 1000 hab (30 a 39 anos), contradizendo o que consta na literatura, que
atribui essa ascensão somente após os 50 anos, talvez em decorrência da queda brusca dos
níveis estrogênicos, após a menopausa, e que atuariam como fator de proteção feminino
contra tais doenças. Conclusões: os dados indicam a relevância das doenças
cardiovasculares e diabetes mellitus como causas importantes de óbitos de mulheres, desde
as faixas etárias mais precoces, demonstrando a importância da abordagem preventiva dos
fatores de risco para DCV, já durante a idade reprodutiva.
Palavras chave: mortalidade, doenças cardiovasculares, diabetes mellitus
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0809
TÍTULO: CONSCIÊNCIA CORPORAL, CORPOREIDADE E DESENVOLVIMENTO
HUMANO: CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL
DE UNIVERSITÁRIOS NA UFRN
ALUNO: CAROLINA OLIVEIRA DE CARVALHO (01131353439)
ORIENTADOR: EDMILSON PINTO ALBUQUERQUE (18822665449)

Resumo:
Esta pesquisa tem como objetivos gerais investigar e interpretar a dinâmica do
desenvolvimento da consciência corporal para o lazer e a qualidade de vida, em estudantes
da UFRN, tomando como referência a corporeidade para o fluir da vida. Para tanto, foram
necessários as seguintes questões de estudo: Quais as principais contribuições da
consciência corporal para a transcendência e a plenitude humana? De que forma o
desenvolvimento da consciência corporal contribui para o desenvolvimento humano e do
fluir da qualidade de vida dos participantes? Quais as perspectivas apontadas pelo grupo
investigado para o processo de formação pessoal e profissional na Universidade, com
relação á disciplina Atividade Física e Lazer e Qualidade de Vida, desenvolvido sob o eixo
da consciência corporal? O grupo investigado é constituído por estudantes que participam
da disciplina complementar para todos os Cursos da UFRN, trabalhada sob o eixo teóricometodológico da consciência corporal no DEF/ UFRN. A divisão metodológica da pesquisa
será baseada nos princípios e fundamentos da etnometodologia e dos estudos biográficos da
História de Vida. A entrevista semi-estruturada será o principal instrumento da coleta de
dados.
Palavras chave: corporeidade, formação de Professor, Educação
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0855
TÍTULO: INCIDÊNCIA DA AUTOMEDICAÇÃO ENTRE ALUNOS DE CURSOS DA
ÁREA DE SAÚDE DA UFRN.
ALUNO: GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO (01119424461)
ORIENTADOR: HILKÉA CARLA DE SOUZA MEDEIROS (02336272431)
CO-AUTOR: ÉRICO CORTÊS ALVES FILHO (01125012498)
CO-AUTOR: WLÁDIA DE SOUSA AVELINO (67924131353)
CO-AUTOR: KARLA KRISTIANE DE SOUZA QUEIROZ (02452962473)

Resumo:
A automedicação consiste na utilização de um produto com objetivo de tratar ou aliviar
sintomas ou doenças percebidas independentemente da prescrição profissional. Tendo em
vista a atual conjuntura do sistema de saúde brasileiro, este hábito vem sendo cada vez mais
propagado pela população, contribuindo para o uso indiscriminado de medicamentos sem
atentar para os riscos trazidos à saúde do paciente. O presente estudo teve por objetivo
verificar a incidência da automedicação entre estudantes dos cursos de Enfermagem,
Odontologia e Farmácia, através de um questionário-entrevista. Foram entrevistados 527
estudantes, sendo 70% dos sexo feminino e 30% masculino. Quando questionados sobre o
que fazem quando estão doentes e precisam de uma medicação, 50% relatam que procuram
um médico, 35% tomam medicamento por conta própria, 13% tomam remédio caseiro e
2% pedem auxílio ao balconista da farmácia. 41,17% dos entrevistados fizeram uso de
medicamentos nas últimas 3 semanas sendo que 51,15% tomaram medicamentos sem
consulta médica. Quando o medicamento não faz efeito, 90% dos alunos recorrem, então,
ao médico e 10% relatam que trocam de medicamento por conta própria. Quando
questionados sobre a concordância em relação à prática da automedicação, 90% mostramse contra. Conclui-se que os alunos da área de saúde, mesmo tendo conhecimento sobre os
riscos e malefícios desta prática e apesar da maioria não concordar com a automedicação,
recorrem a esta prática frequentemente.
Palavras chave: automedicação, Farmácia, Odontologia
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0866
TÍTULO: MEDICAMENTOS MAIS UTILIZADOS NA PRÁTICA DA
AUTOMEDICAÇÃO POR ALUNOS DA ÁREA DE SAÚDE DA UFRN.
ALUNO: LAUREE LUCE DE AQUINO NOGUEIRA (01235778452)
ORIENTADOR: WLÁDIA DE SOUSA AVELINO (67924131353)
CO-AUTOR: ALLISON HOLANDA DA SILVEIRA COSTA (02795747464)
CO-AUTOR: HILKÉA CARLA DE SOUZA MEDEIROS (02336272431)
CO-AUTOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAÚJO FERREIRA (83806059420)

Resumo:
A automedicação é um procedimento caracterizado pela iniciativa do paciente, ou de seu
responsável direto, em obter e utilizar um medicamento sem que este tenha sido prescrito
por um médico , afim de obter benefícios para o tratamento da sua doença. O objetivo do
presente estudo, foi relacionar os principais medicamentos utilizados na prática da
automedicação por alunos dos cursos de Enfermagem, Farmácia e Odontologia, através de
um questionário-entrevista. Foram entrevistados 527 alunos, sendo que 41,17% fizeram uso
de medicamentos nas últimas 3 semanas e dentro deste grupo, 51,15% tomaram
medicamentos sem consulta médica. Dos medicamentos relacionados para a automedicação
temos que 32% foram analgésicos e antipiréticos, 23% antiinflamatórios, 22% antibióticos,
11% anticoncepcionais, 4% antigripais, 3% antifungicos, 3% antialérgicos e 2%
antiulcerosos. Pode-se concluir que a prática da automedicação é uma constante entre a
maioria dos alunos da área de saúde e que apesar do conhecimento dos riscos para saúde
que alguns medicamentos apresentam quando tomados indiscriminadamente, os estudantes
referiram não reconhecer problemas no uso de antiinflamatórios, analgésicos e antipiréticos
tendo em vista serem medicamentos de venda livre. Este dado na realidade caracteriza um
fator alarmante pois proporciona a propagação indiscriminada da automedicação não só
entre os estudantes, mas em toda a população, pois estes se acham capacitados para a
realização do autocuidado.
Palavras chave: automedicação, antiinflamatório, analgésico
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0869
TÍTULO: INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA COMO IMPORTANTE FATOR DE
ESTRESSE EM MULHERES INFÉRTEIS
ALUNO: CLEYTON AMARAL NOGUEIRA E SILVA (01083753401)
ORIENTADOR: GEORGE DANTAS AZEVEDO (67381286491)
CO-AUTOR: SIMONE DA NOBREGA TOMAZ MOREIRA (00082593485)
CO-AUTOR: FRANKLIN DE FREITAS TERTULINO (04595261462)
CO-AUTOR: MARIA ALDILENE DANTAS (03904475444)

Resumo:
Objetivo: quantificar a incidência do estresse em uma amostra de mulheres inférteis de
Natal-RN, correlacionando-o com variáveis do acompanhamento clínico. Casuística e
Metodologia: Foi realizado um estudo transversal-observacional do tipo inquérito, onde foi
aplicado o Inventário de Sintomas de Estresse de Lipp (ISSL) a uma amostra constituída
por 90 mulheres inférteis, selecionadas e entrevistadas no ambulatório de infertilidade da
Maternidade Escola Januário Cicco-UFRN. Através do teste qui-quadrado, foram avaliadas
associações entre a presença de estresse e diversas variáveis demográficas e referentes ao
diagnóstico e seguimento clínico das pacientes, sendo adotado nível de significância de 5%.
Resultados: na amostra estudada, 51 mulheres apresentaram estresse(56,7%), de acordo
com o ISSL. Analisando-se as associações entre as variáveis, evidenciou-se relevância
estatística apenas em relação à fase do acompanhamento, onde a etapa da investigação
diagnóstica associou-se com maior freqüência de estresse do que a fase de tratamento
(64,9% versus 42,4%, respectivamente; p<0,05). Conclusão: na amostra estudada, a
investigação diagnóstica esteve associada com maior incidência de estresse, em mulheres
inférteis. Isso denota a importância de uma abordagem psicológica dirigida a esse grupo de
mulheres, a qual deve ser instituída desde as etapas precoces do acompanhamento clínico
desses casos.
Palavras chave: infertilidade conjugal, estresse, ansiedade
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0893
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA EM MULHERES NA PÓSMENOPAUSA SOB TERAPIA DE REPOSIÇÃO HORMONAL(TRH), POR MEIO DA
METODOLOGIA WHOQOL
ALUNO: GUILHERME LUCAS DE OLIVEIRA LIMA (04368480406)
ORIENTADOR: GEORGE DANTAS AZEVEDO (67381286491)
CO-AUTOR: MARIA ALDILENE DANTAS (03904475444)

Resumo:
OBJETIVO: avaliar o efeito da TRH sobre a qualidade de vida (QV) de mulheres no
climatério. METODOLOGIA: foram estudadas 95 mulheres na pós-menopausa, com idade
entre 45 e 65 anos e capacidade cognitiva para entender o intuito da pesquisa e responder o
questionário. As voluntárias foram divididas em dois grupos, de acordo com o uso ou não
de TRH, sendo 45 usuárias (grupo I) e 50 não usuárias (grupo II). Para avaliar a qualidade
de vida foi utilizado o questionário preconizado pela Organização Mundial de Saúde
WHOQOL-bref em português, validado por Fleck et al (2000). A análise estatística foi
realizada por meio do teste “t” de Student, com nível de significância de 5%.
RESULTADOS: não foram evidenciadas diferenças estatisticamente significativas entre os
grupos I e II, com relação aos escores médios de qualidade de vida total (64.5+/-16.0 e
63.4+/-13.4, respectivamente; p=0,75), nem com relação aos domínios “físico” (62.4+/18.2 e 63.4+/-17.2; p=0,83), “psicológico” (67.2+/-19.2 e 65.3+/-15.9; p=0,59), “social”
(70.9+/-22.5 e 67.7+/-24.0; p=0,5) e “ambiental” (57.3+/-19.0 e 57.4+/-15.8; p=0,75).
CONCLUSÕES: na amostra estudada, o uso de TRH não esteve associado com efeitos
significativos na melhoria da qualidade de vida de mulheres na pós-menopausa. Estudos
adicionais, com casuística mais ampla e consideração dos diversos esquemas de TRH
utilizados, tornam-se necessários para a elucidação definitiva desse importante aspecto da
assistência à saúde da mulher na pós-menopausa.
Palavras chave: menopausa, qualidade de vida, terapia de reposição hormonal
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0947
TÍTULO: INFLUËNCIA DO TIPO DE DISTRIBUIÇÃO NO DESPERDÍCIO DE
REFEIÇÕES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFRN – NATAL/RN
ALUNO: RITA DE KÁSSIA DA SILVA (01108477410)
ORIENTADOR: MARIA EMILIA FERNANDES DA SILVA AMARO (02275033416)
CO-AUTOR: LILIAN FERNANDES MARIANO (03524659489)
CO-AUTOR: DINARA LESLYE MACEDO E SILVA (91411610415)
CO-AUTOR: KATIA MARIA BEZERRA (32280246449)

Resumo:
O serviço de alimentação do Restaurante Universitário (RU) de Natal, tem a finalidade de
fornecer uma refeição equilibrada nutricionalmente, que apresentando um bom nível de
sanidade, seja adequada ao estilo dos comensais, no sentido de preservar sua saúde. Dessa
forma o RU oferece um cardápio médio em que todas as preparações são servidas, podendo
o cliente optar por uma quantidade de comida inferior a estabelecida. O presente trabalho
tem por objetivo avaliar se o porcionamento de todas as preparações interfere no aumento
do desperdício da unidade. Foram entrevistados 399 comensais, no decorrer do mês de
maio de 2003, representando 45% do total de clientes atendidos diariamente. Foi realizada
uma pesquisa de opinião, por meio de um questionário, onde foi abordado aos comensais se
os mesmos costumam informar a quantidade que desejam consumir e se normalmente
sobram alimentos em sua bandeja. Os dados obtidos foram analisados estatisticamente e
demonstrados em gráficos e tabelas. Os resultados mostraram que 67 % dos comensais
freqüentemente informam a quantia desejada e destes 32% deixam sobras, dos que não
informam, 30% deixam sobra. Os resultados demonstraram que o porcionamento das
preparações não interfere no aumento do rejeito da unidade, e que tal medida tem a
vantagem de agilizar o andamento da fila na entrada do refeitório e diminuir o risco de
contaminação dos alimentos durante a distribuição, pois os utensílios são manipulados por
uma única pessoa, o funcionário.
Palavras chave: Restaurante universitário UFRN, desperdício, porcionamento
Modalidade da bolsa: Voluntário
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CÓDIGO: SB0949
TÍTULO: USO DE EPI’S EM COZINHAS INDUSTRIAIS COMO PREVENÇÃO DE
ACIDENTES DE TRABALHO
ALUNO: ISABELLE GISELLE CABRAL DE PAIVA (00834441497)
ORIENTADOR: DINARA LESLYE MACEDO E SILVA (91411610415)
CO-AUTOR: MARIA EMILIA FERNANDES DA SILVA AMARO (02275033416)
CO-AUTOR: GISLAINE TCHARLIANE CARDOSO PEREIRA (04894938405)
CO-AUTOR: KATIA MARIA BEZERRA (32280246449)

Resumo:
Acidentes de trabalho causam anualmente a morte de 3,5 mil brasileiros e deixam outros
15,5 mil incapacitados para o trabalho. Em cozinhas industriais, o excesso de peso, cortes e
queimaduras têm sido relatados como principais causas de acidentes ocasionados pelo não
uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI).O presente trabalho consiste em um
levantamento realizado em cozinhas industriais de grande porte de Natal/RN, através da
observação in loco do desenvolvimento das tarefas de 58 funcionários e aplicação de um
questionário com o objetivo de relacionar o uso do EPI com a ocorrência de acidentes. Os
resultados demonstraram que dos 330 acidentes analisados, 16% corresponderam àqueles
que ocorreram com funcionários que faziam uso de EPI danificado e 62% àqueles nos quais
os funcionários não estavam utilizando EPI.Em 60% destes casos, as empresas dispunham
de EPI capaz de prevenir estes acidentes.Foi visto ainda que 9% dos casos corresponderam
à torção/jeito.Dos motivos alegados para o não uso de EPI, verificou-se que a maioria
(28%) acha desnecessário, 25 % acha que dificulta a tarefa e 22% não usam porque
incomoda. Diante dos resultados ficou nítida a falta de conscientização das empresas sobre
a importância da segurança do trabalho, sendo necessário à implementação de uma política,
inserindo o nutricionista (supervisor da cozinha), em ação conjunta com os demais
profissionais de segurança do trabalho
Palavras chave: EPI, acidentes de trabalho, cozinhas industriais
Modalidade da bolsa: Voluntário
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TÍTULO: INCIDÊNCIA DE ACIDENTES DE TRABALHO EM COZINHAS
INDUSTRIAIS POR TIPO E ATIVIDADE
ALUNO: RITA DE CAÁSSIA PEREIRA FERNANDES (01171668473)
ORIENTADOR: DINARA LESLYE MACEDO E SILVA (91411610415)
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Resumo:
As doenças ocupacionais e acidentes do trabalho vêm se destacando ao longo desses anos,
como uma das principais causas de prejuízo indireto às empresas.Foi realizado um estudo
em cozinhas industriais de grande porte, com jornada diária de 8 h, sendo analisado 364
acidentes de trabalho, objetivando-se identificar os principais acidentes ocorridos e sua
freqüência relacionada ao tipo de atividade desenvolvida. Aplicou-se um questionário com
abordagem direta aos funcionários. Os resultados mostraram que os cortes perfazem 41%
dos acidentes ocorridos em cozinhas, sendo 99% no preparo de carnes e vegetais,
responsabilizando-se por 23% dos afastamentos superiores a 2 dias. As queimaduras
ocorrem em 21% dos casos, sempre na área de cocção, sendo o forno e a fritadeira
responsáveis por 99% dos acidentes. Em relação aos choques não foi detectado afastamento
do trabalho, observando-se o liquidificador como o responsável pela maioria dos casos.Os
entorces são queixa em 10% dos funcionários, sendo observado uma correlação direta dos
afastamentos por problemas de coluna. Esta queixa teve ênfase nas atividades de
carregamento de cubas e contairners.Concluiu-se que cortes, queimaduras, choque e
entorces estão em ordem decrescente de freqüência, sendo os acidentes mais comumente
registrados em 100% das cozinhas estudadas. É necessário voltar à atenção para estas
atividades buscando as causas da ocorrência dos acidentes para reavaliação do programa de
prevenção.
Palavras chave: acidentes de trabalho, cozinhas industriais, atividade
Modalidade da bolsa: Voluntário
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TÍTULO: ANÁLISE DE FLAVONÓIDES EM AMOSTRAS DE ALLAMANDA
CATHARTICA
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CO-AUTOR: CARLOS ROBERTO OLIVEIRA SOUTO (28467809949)
CO-AUTOR: MAISE MARIA DA CUNHA BATISTA (03882388447)

Resumo:
A Allamanda cathartica é um arbusto exótico, trepador, com folhas verticiladas e flores
amarelas, que freqüentemente são encontradas em jardins e em canteiros de ornamentação.
Os flavonóides são um dos constituintes fenólicos dessa planta e, como absorvem radiação
eletromagnética na faixa do ultravioleta (UV) e do visível, apresentam um papel de defesa
frente à radiação UV da luz solar sobre a planta. Além disso, os flavonóides apresentam
outras funções tanto na planta como na saúde humana (antioxidante). A extração contínua
(Soxhlett), das flores, usando solventes de polaridades crescentes, forneceu diversos
extratos que foram analisados separadamente. A análise do extrato etanólico, com os
reagentes FeCl3 e Reagende de Shinoda, sugeriu a presença de isoflavonas e chalconas. Na
análise, no UV, observamos presença das bandas de isoflavonas (Banda I- 352nm; Banda
II- 261nm) e chalconas (Banda I- 361nm; Banda II- 261nm), valores esses que confirmam a
presença de isoflavonas e chalconas na flor da Allamanda cathartica. O uso do reagente de
deslocamento, cloreto de alumínio (AlCl3), a 5% em metanol, em espectrofotômetro a
425nm, na solução mais concentrada (1,88mg/mL) mostrou que as bandas características
das isoflavonas e chalconas encontram-se em comprimento de onda bem maior do que as
mesmas bandas sem a presença do agente complexante
Palavras chave: Allamanda Cathartica, flavonóides, Chalconas
Modalidade da bolsa: Voluntário
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