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CÓDIGO: SB0002 

TÍTULO: Perfil sócio-demográfico, funcional e qualidade de vida de pacientes 

com Esclerose Lateral Amiotrófica em Natal-RN 

AUTOR: NATHALIA PRISCILLA OLIVEIRA SILVA 

ORIENTADOR: FABRICIA AZEVEDO DA COSTA CAVALCANTI  

Resumo:  

Introdução: A esclerose lateral amiotrófica (ELA) é uma doença progressiva e 

degenerativa que gera atrofia muscular, fadiga e estresse psicossocial. Isso 

ocasiona um declínio funcional e da qualidade de vida. Objetivos: Investigar os 

aspectos sócio-demográficos, funcionais e qualidade de vida de pacientes com 

diagnóstico de ELA acompanhados pelo Centro de Referência em Doença do 

Neurônio Motor/ELA do HUOL - UFRN. Métodos: Realizou-se uma pesquisa 

longitudinal com 25 adultos que possuíam diagnóstico de ELA provável, 

possível ou definido, por meio da ficha de avaliação fisioterapêutica, da Medida 

de independência funcional (MIF), Escala de Severidade de Fadiga (FSS) e 

Amyotrophic Lateral Sclerosis Assessment Questionnaire - ALSAQ-40/BR. A 

análise dos dados foi feita através de estatística descritiva, Teste de correlação 

de Spearman e teste de Mann-Whitney. Resultados: Na amostra 56% eram 

homens, 36% eram semi-alfabetizados, 76% católicos e 92% destros, com 

idade entre 34 e 79 anos. Cerca de 64% eram casados, 44% realizavam 

fisioterapia e 56% apresentaram fadiga. A média da MIF foi de 68,16(±17,67) 

pontos e viu-se que todos os domínios no ALSAQ-40/BR foram afetados, 

indicando diminuição da qualidade de vida. Conclusão: A maioria dos 

indivíduos estudados apresentou fadiga, diminuição na independência 

funcional e qualidade de vida. Essas características se mostraram compatíveis 

com a literatura nacional e internacional.  

Palavras-chave: Esclerose Amiotrófica Lateral, funcionalidade, qualidade de 

vida  
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CÓDIGO: SB0007 

TÍTULO: Formação ética e humana no curso de Medicina da UFRN: uma 

análise crítica 

AUTOR: ELKANAH MARINHO DE ARAÚJO 

ORIENTADOR: KARLA PATRICIA CARDOSO AMORIM  

Resumo:  

Objetivos: Analisar, de forma crítica, como o ensino da ética/bioética e demais 

humanidades está sendo concebido no curso de Medicina da UFRN, bem 

como, quais temáticas são abordadas durante essa formação em graduação. 

Métodos: Estudo transversal, de caráter exploratório descritivo. Coletaram-se 

programas e ementas referentes aos componentes curriculares obrigatórios, a 

fim de proceder a uma análise crítica acerca das temáticas abordadas durante 

o curso, e os momentos em que os assuntos eram inseridos. Resultados: foram 

analisados todos os componentes curriculares obrigatórios (59 disciplinas). 

Obteve-se o programa de 39 (66,1%) e as ementas de 54 (91,53%). Detectou-

se três importantes momentos do curso em que não se verificava inserção das 

temáticas referentes a bioética e humanidades entre as atividades listadas nos 

programas ou ementas. Relação médico-paciente e o exercício ilegal da 

medicina foram os temas mais freqüentes. Conclusões: Este estudo fornece 

um panorama inédito sobre o ensino da ética/bioética e humanidades no curso 

de Medicina da UFRN, podendo servir para fundamentar a melhora do ensino 

em nossa e outras faculdades.  

Palavras-chave: Bioética,esino,ética,educação  
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CÓDIGO: SB0009 

TÍTULO: Consumo alimentar e o estado nutricional antropométrico em 

adolescentes  

AUTOR: KAMILA PROTASIO DA ROCHA 

ORIENTADOR: SEVERINA CARLA VIEIRA CUNHA LIMA  

Resumo:  

O estudo teve como objetivo avaliar o consumo alimentar e o estado nutricional 

antropométrico em adolescentes escolares. Trata-se de um estudo transversal 

descritivo, realizado com 57 adolescentes (10 a 19 anos) de 4 escolas da 

cidade de Natal-RN. Para avaliação do consumo alimentar aplicou-se o 

Recordatório de 24 horas em dois momentos. Para a análise do conteúdo 

energético, macronutrientes e fibras utilizaram-se as recomendações do 

Institute of Medicine (2002). A avaliação do excesso de peso foi definida 

conforme os pontos de corte estabelecidos por Cole et al (2000). Observou-se 

uma prevalência de 14% de excesso de peso nos adolescentes, em ambos os 

sexos. Nos adolescentes com excesso de peso, verificou-se que a maioria 

apresentava um consumo de acordo com as recomendações para 

macronutrientes, porém uma ingestão inadequada quanto às fibras. Registrou-

se um consumo alimentar de acordo com as necessidades para todos os 

nutrientes nos adolescentes sem excesso de peso. Não houve correlação 

significativa entre a dieta e o estado nutricional. Concluiu-se que nos 

adolescentes com excesso de peso a ingestão energética e a distribuição dos 

macronutrientes estão provavelmente adequadas, com possível inadequação 

para as fibras.  

Palavras-chave: Adolescente, consumo alimentar, excesso de peso, estado 

nutricional.  
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CÓDIGO: SB0011 

TÍTULO: PERFIL MICROBIOLÓGICOS DO GELO EM ESCAMA UTILIZADO 

NA CONSERVAÇÃO DE PESCADO FRESCO 

AUTOR: JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA DANTAS 

ORIENTADOR: ANGELA MARIA SOARES CARDONHA  

Resumo:  

O gelo em escamas utilizado para conservação do pescado é um alimento 

como outro qualquer que ingerimos. A água, matéria prima exclusiva do gelo, 

quando não potável, pode causar várias doenças ao ser humano. Portanto 

nosso estudo tem como objetivo avaliar a qualidade microbiológica de gelo em 

escamas utilizado para a conservação de pescado fresco em supermercados 

de Natal/RN. Analisou-se um total de 18 amostras de gelo, sendo 6 amostras 

de cada um dos 3 supermercados A, B e C. Determinou-se o Número Mais 

Provável (NMP) de coliformes totais (CT), coliformes termotolerantes (CTt) e 

Escherichia coli e a contagem de bactérias mesófilas aeróbicas heterotróficas 

(BAMH) de acordo como os métodos analíticos descritos pela APHA – 

American Public Health Association (1992).Os resultados mostraram que o 

supermercado A apresentou ausência de CT, CTerm e E. coli em 100% das 

amostras e 50% de BAMH, estando dentro dos padrões da legislação vigente. 

Porém os supermercados B e C apresentaram inadequados para o consumo 

devido a presença de coliformes totais e BAMH. Portanto a para garantir da 

qualidade do gelo é necessário avaliações microbiológicas sistemáticas e 

continuadas da água usada na sua fabricação, para manter o seu padrão de 

potabilidade e não comprometer a qualidade do pescado.  

Palavras-chave: Gelo, avaliação microrbiológica,pescado.  
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CÓDIGO: SB0012 

TÍTULO: O Sistema Único de Saúde e o projeto político pedagógico de 

enfermagem  

AUTOR: FERNANDA APARECIDA SOARES MALVEIRA 

ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO 

CO-AUTOR: ALESSANDRA GURGEL CÂMARA 

CO-AUTOR: LORENA MARA NOBREGA DE AZEVEDO  

Resumo:  

A presente investigação tem como objetivo analisar, na visão de discentes, o 

projeto pedagógico do curso de graduação de enfermagem, da UFRN, e sua 

articulação com o SUS, na tentativa de compreender os desafios que 

permeiam o processo ensino/aprendizagem da enfermagem. Trata-se de um 

estudo com abordagem qualitativa que utilizou a técnica de grupo focal como 

instrumento para coleta do material empírico. Foram realizadas três reuniões, 

nas quais contamos com a colaboração de 23 estudantes concluintes do oitavo 

período do semestre letivo 2009.1. Para a análise das informações, utilizamos 

um aporte teórico fundamentada nas diretrizes curriculares e princípios básicos 

do SUS. De acordo com as discussões, encontramos várias dificuldades no 

processo ensinar/aprender da graduação de enfermagem na UFRN para 

fortalecimento do SUS. Neste sentido, compreendemos a necessidade de 

autorreflexão do agir pedagógico e condução coletiva da proposta pedagógica 

do curso, na perspectiva de concretização do SUS.  

Palavras-chave: Enfermagem; Sistema Único de Saúde; Currículo; Estudantes  
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CÓDIGO: SB0014 

TÍTULO: ASPECTOS MICROBIOLÓGICOS DA CIOBA (Lutjanus analis) 

FRESCA, COMERCIALIZADA EM NATAL/RN 

AUTOR: JESSICA DANTAS XAVIER 

ORIENTADOR: ANGELA MARIA SOARES CARDONHA  

Resumo:  

O pescado é um alimento de excelente valor nutritivo, mas de fácil 

decomposição pela ação de enzimas e bactérias. Com o objetivo de avaliar a 

qualidade higiênico-sanitária do pescado fresco comercializado em Natal (RN), 

18 amostras de peixe em posta foram analisadas, sendo 6 amostras de cada 

um dos 3 supermercados A, B e C. Determinou-se o Número Mais Provável 

(NMP) de coliformes a 44,5°C, a contagem de Estafilococos coagulase positiva, 

e a pesquisa Salmonella sp. de acordo como os métodos da APHA (1992). 

Porém, a pesquisa de E. coli foi segundo a APHA (1992) modificado. Os 

resultados mostraram que o supermercado A apresentou E. coli em 1 (16,6%) 

das 6 amostras analisadas, porém para os demais microrganismos 

investigados estavam dentro dos padrões vigentes. No supermercado B foi 

identificado a presença de Salmonella sp em 1(16,6%) das 6 amostras e 

valores de 1,01 X103 e 4,7 X 103 UFC/g em 2 (33,3%) das 6 amostras para 

Estafilococos coag. positiva, contrariando o que é preconizado pela Resolução. 

O supermercado C apresentou Estafilococos coag. positiva em 2 (33,3%) das 6 

amostras com valores de 1,50 X103 a 1,90 X 103 UFC/g em desacordo com a 

legislação, porém os demais microrganismos estudados estavam dentro dos 

padrões. Conclui-se que todos os estabelecimentos investigados apresentaram 

amostras em condições higiênico-sanitárias insatisfatórias, mostrando-se como 

risco à saúde dos consumidores.  

Palavras-chave: Pescado, qualidade, higiene, supermercados.  
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CÓDIGO: SB0015 

TÍTULO: Avaliação da incidência do câncer ginecológico e das lesões 

precursoras em pacientes portadoras de HIV. 

AUTOR: HUGO MARCUS AGUIAR DE MELO RODRIGUES 

ORIENTADOR: ANA KATHERINE DA SILVEIRA GONCALVES 

CO-AUTOR: TARDELLI LAPAZ DA SILVA PRUDENCIO 

CO-AUTOR: RICARDO NEY OLIVEIRA COBUCCI 

CO-AUTOR: PAULO HENRIQUE MOURA COSTA LIMA  

Resumo: INTRO: mulheres têm riscos de infecção e transmissão de DST e 

AIDS diferentes dos homens. 

MATERIAL E MÉTODOS: utilizou-se as palavras chave CANCER AND 

INCIDENCE AND HIV AND AIDS AND WOMEN nas bases de dados, Medline-

Pubmed, Scielo-Lilacs e Embase. Artigos encontrados tiveram lidos os títulos e 

resumos. Estudos de coorte passaram à última fase: avaliação pela escala 

New Castle-Ottawa. A seguir, fez- se a coleta de dados para elaboração de 

gráfico de floresta para risco relativo para câncer de mama, lesão intraepitelial 

vulvar e intraepitelial cervical; em seguida, cálculo de Odds Ratio com intervalo 

de confiança de 95%.  

RESULTADOS: encontrou-se 1698 artigos. Após a avaliação de títulos e 

resumos, exclui-se 1652 artigos. Dentre os restantes, 15 apresentavam 

pontuação igual ou superior a 6 pela escala. Os artigos selecionados 

descreviam dados sobre incidência de lesões pré-malignas e câncer genital em 

mulheres que vivem com HIV.  

DISCUSSÃO 

Os estudos foram concordantes ao afirmar que as mulheres infectadas por HIV 

têm maior risco de apresentarem lesões e câncer de vulva, vagina e colo. 

Muitos foram conduzidos multicentricamente e com períodos de 

acompanhamento superiores a 15 anos. Apenas 2 avaliaram a incidência de 

carcinomas mamários, endometriais e ovarianos, concluindo que as lesões 

apresentam menor incidência do que a população feminina geral. 

CONCLUSÃO A comunidade médica deve estar atenta com o objetivo de 

adotar medidas preventivas e seguimento mais rigorosos.  

Palavras-chave: transplantes; Incidência; imunossupressão; HIV; câncer  
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CÓDIGO: SB0016 

TÍTULO: Envolvimento de receptores TRPV1 e TRPA1 em modelos de 

inflamação de pele agudo em camundongos 

AUTOR: MAIRA MACEDO NOROES 

ORIENTADOR: EUNICE ANDRE 

CO-AUTOR: JULIANA CAVALCANTE DE MOURA 

CO-AUTOR: VANESSA DE PAULA SOARES RACHETTI 

CO-AUTOR: ELAINE CRISTINA GAVIOLI  

Resumo:  

Introdução: O mecanismo pelo qual agentes químicos irritantes causam 

dermatite de contato ainda não está totalmente esclarecido. Receptores com 

potenciais transitórios (TRPs) como TRPV1 e TRPA1 são importantes alvos 

moleculares envolvidos em diferentes patologias. OBJETIVO: Nesse sentido, 

nós hipotetizamos que ambos receptores poderiam estar envolvidos nas 

inflamações de pele causadas por agentes irritantes. MATERIAS E MÉTODOS: 

O edema de orelha em camundongos foi avaliado pela diferença entre a 

medida basal e a medida após a aplicação tópica de xilol, tolueno e 

formaldeído. RESULTADOS E CONCLUSÃO. A aplicação tópica de 

formaldeído (37%), xilol (100%) e tolueno (100%) causou edema de orelha 

(média de 0,121; 0,080 e 0,067µm, respectivamente) quando comparado com 

o veículo (média de 0,014 µm). O edema causado pelo xilol, tolueno ou 

formaldeído foi inibido significativamente pelo antagonista do TRPV1 

(SB366791, 200 nmol/sítio; média de 73%, 64% e 82%, respectivamente) ou 

pelo antagonista do TRPA1 (HC03001, 300 nmol/sítio, média de 42%, 76% e 

51%, respectivamente). Nesse sentido, nossos dados preliminares sugerem 

que TRPV1 e TRPA1 podem estar envolvidos na dermatite de contado irritativa 

causado por alguns agentes irritantes químicos. Antagonistas desses 

receptores poderiam atuar como novos alvos farmacológicos no tratamento da 

dermatite de contato irritativa causado por substâncias químicas. Apoio 

financeiro: CNPQ.  

Palavras-chave: dermatite de contato,TRPA1, xilol,formaldeído,tolueno,edema 

de orelha  
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CÓDIGO: SB0017 

TÍTULO: Registro de enfermagem como instrumento de comunicação  

AUTOR: LORENA MARA NOBREGA DE AZEVEDO 

ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO 

CO-AUTOR: FERNANDA APARECIDA SOARES MALVEIRA 

CO-AUTOR: ALINE GALUCIO DE OLIVEIRA  

Resumo:  

Introdução: O principal veículo de comunicação entre os membros da equipe 

de saúde em âmbito hospitalar é o registro de dados clínicos no prontuário, 

sendo a equipe de enfermagem a responsável pela maior parte destes 

registros. Este trabalho tem como objetivo: descrever a importância atribuída 

pelos profissionais de enfermagem aos seus registros como meio de 

comunicação. Métodos: Esta pesquisa com abordagem qualitativa foi realizada 

em um Hospital Universitário do Rio Grande do Norte, com participantes 

compreendendo enfermeiros e técnicos de enfermagem, utilizando entrevistas 

para a coleta de dados, e o método de categorização e análise de conteúdo 

para interpretação dos mesmos. Resultados: a equipe de enfermagem 

considera os seus registros um instrumento de comunicação em 

aperfeiçoamento, pois apresenta falhas e sua leitura não é realizada pelos 

profissionais da equipe de saúde. Conclusão: a qualidade na realização e a 

leitura dos registros pelos profissionais da saúde são indispensáveis para estes 

tornarem-se meios de comunicação eficazes.  

Palavras-chave: Registros de enfermagem; Equipe de enfermagem; Meios de 

comunicação  
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CÓDIGO: SB0019 

TÍTULO: Percepção de arte na formação profissional por alunos do curso de 

nutrição. 

AUTOR: VIRGINIA WILLIANE DE LIMA MOTTA 

ORIENTADOR: VERA LUCIA XAVIER PINTO 

CO-AUTOR: ACSA NARA DE ARAÚJO BRITO  

Resumo:  

Este trabalho tem como objetivo conhecer e identificar em que situações os 

alunos de Nutrição da Universidade Federal do Rio Grande do Norte percebem 

a presença da arte na profissão da nutrição, observando qual o papel atribuído 

a arte na sua formação enquanto profissionais de saúde. Para a realização do 

estudo fez-se revisão bibliográfica da literatura que trata de arte, formação em 

saúde e educação; além da realização de entrevistas qualitativas com 

perguntas abertas para os alunos da referida Universidade. Foi observado que, 

para a maioria dos alunos, a arte aparece principalmente em duas vertentes: 

como facilitadora da maneira de expressão/comunicação com os pacientes, e 

de forma concreta, visualizada na elaboração de um prato.  

Apesar de reconhecerem a presença da arte na profissão do nutricionista, esta 

pesquisa mostrou que o conceito de arte destes estudantes é muito restrito, de 

forma que estes compreendem a arte como ato externo a sua formação, algo 

que aparece ocasionalmente na figura de um prato ou como forma de suporte, 

não reconhecendo o papel essencial que a arte tem não só na formação destes 

enquanto futuros profissionais, mas também para a vida.  

Palavras-chave: nutrição; arte; formação  
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CÓDIGO: SB0020 

TÍTULO: Caracterização sóciodemogáfica e avaliação da dor oncológica em 

pacientes internados em um hospital de referência em Natal/RN 

AUTOR: ALLYNE KARLLA CUNHA GURGEL 

ORIENTADOR: GLAUCEA MACIEL DE FARIAS 

CO-AUTOR: WERUSKA ALCOFORADO COSTA  

Resumo:  

INTRODUÇÃO: a maioria dos pacientes com câncer apresenta como primeiro 

sintoma a dor, que poderá variar de intensidade durante o decurso da doença. 

Apesar disto, a dor vem sendo subidenficada e subtratada. OBJETIVO: 

caracterizar os pacientes internados em um hospital de referência oncológica 

em Natal/RN e identificar a capacidade do instrumento unidimensional (Escala 

de Estimativa Numérica) na avaliação da dor oncológica desses pacientes. 

METODOLOGIA: estudo exploratório descritivo, quantitativo, realizado no 

Hospital Luiz Antônio, de fevereiro a abril de 2011, após aprovação do Comitê 

de Ética da Liga Norte Riograndense Contra o Câncer, sob parecer n° 

091/091/2009, e Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, com parecer no 434/2009. RESULTADOS: dos 50 sujeitos 

internados, 32% tinham entre 60 a 69 anos, 80% eram mulheres, 32% 

possuíam Ensino Fundamental incompleto e 56% eram católicos. Quanto à 

doença, 30% tinham o tumor primário na mama, 58% apresentavam 

metástase; 100% queixavam-se de dor. Com a aplicação da Escala de 

Estimativa Numérica, para medir a dor, 13 (26%) relataram dor leve, 23 (46%), 

moderada; e 14 (28%), severa. CONCLUSÕES: predominaram as mulheres 

com 60 anos ou mais, a mama foi o principal sítio do tumor primário e todos os 

pesquisados queixaram-se de dor, que em grande parte foi considerada 

moderada. Esperamos que nossa investigação contribua para implantar a 

avaliação da dor como o 5o sinal vital nos serviços de saúde.  

Palavras-chave: Enfermagem; Avaliação da dor; Câncer.  
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CÓDIGO: SB0021 

TÍTULO: ENVOLVIMENTO DO RECEPTOR TRPA1 NAS FUNÇÕES 

COMPORTAMENTAIS EM CAMUNDONGOS 

AUTOR: JULIANA CAVALCANTE DE MOURA 

ORIENTADOR: EUNICE ANDRE 

CO-AUTOR: MAIRA MACEDO NOROES 

CO-AUTOR: ELAINE CRISTINA GAVIOLI 

CO-AUTOR: VANESSA DE PAULA SOARES RACHETTI  

Resumo: Os receptores TRPV1 e TRPA1 são canais iônicos co-expressos no 

sistema nervoso central. Nesse sentido, a participação do TRPV1 na 

modulação de convulsões e de comportamentos relacionados à ansiedade já 

foi demonstrada. No entanto, o papel do TRPA1 no SNC ainda não foi 

esclarecido. OBJETIVO: Investigar a importância do TRPA1 no SNC na 

modulação da atividade locomotora e de comportamentos relacionados à 

depressão. MATERIAIS E MÉTODOS: Para a avaliação do efeito do tipo 

antidepressivo foi utilizado o teste do nado forçado (NF) em camundongos. 

Para a análise da atividade locomotora, foi utilizado o teste do campo aberto 

(CA). Os animais foram pré-tratados por via oral com o agonista ou antagonista 

do TRPA1, respectivamente, 60 ou 90 min anteriores aos testes. 

RESULTADOS E CONCLUSÃO: A administração do agonista do TRPA1 

(cinamaldeído, 50 mg/kg) não afetou o tempo de imobilidade do animal no TNF. 

Por outro lado, a administração do antagonista desse receptor (HC030031) nas 

doses de 100 e 300 mg/kg reduziu significativamente (36% e 22%, 

respectivamente) o tempo de imobilidade dos camundongos no NF. Essa 

redução no tempo de imobilidade induzido pelo HC03001 (100 mg/kg) foi 

revertido pelo pré-tratamento com cinamaldeído (50 mg/kg). Tanto o 

antagonista como o agonista do TRPA1 não alterou a atividade locomotora dos 

animais. Em conclusão, nossos resultados sugerem que o bloqueio de TRPA1 

exerça um efeito do tipo antidepressivo, sem alterar a atividade locomotora dos 

animais.  

Palavras-chave: Receptor TRPA1, natação forçada, cinamaldeído, 

HC03001,comportamento  
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CÓDIGO: SB0023 

TÍTULO: Caracterização dos enfermeiros que cuidam dos pacientes vítimas de 

Traumatísmo Cranioencefálico 

AUTOR: ANA CRISTINA FEITOSA DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: GLAUCEA MACIEL DE FARIAS 

CO-AUTOR: FABIANE ROCHA BOTARELI  

Resumo:  

INTRODUÇÃO: o aumento das Causas Externas (CEs), nas quais incluem os 

acidentes e violências, tem chamado a atenção da saúde pública destacando-

se o traumatismo cranioencefalico (TCE) como a principal causa de morte 

desses eventos. OBJETIVO: caracterizar sociodemografica e profissionalmente 

os enfermeiros que cuidam dos pacientes vítimas de traumatismo 

cranioencefálico. METODOLOGIA: estudo exploratório descritivo, com 

abordagem quantitativa, realizado no Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel 

(HMWG), em Natal/RN. A população constou de 44 enfermeiros e o 

instrumento de coleta dados foi um questionário aplicado após a aprovação do 

Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande do Norte/Parecer 

no009/2010. RESULTADOS: 79,5% eram do sexo feminino; 38,64% com idade 

entre 24 a 30 anos; 56,82% eram solteiros; 68,18%, católicos e 56,82% não 

tinham filhos; 90,90% formados em instituições públicas; 40,92%) tinham mais 

de 21 anos de serviço; 40,91% trabalhavam nas UTIs; 65,90% possuíam 

especialização; 40,91% com tempo de serviço acima de 20 anos. 

CONCLUSÃO: a maioria da população estudada era de mulheres, entre 24 a 

30 anos, solteira, católica, sem filhos, estudou em instituições públicas, 

trabalhava há mais de 21 anos, atuava nas UTIs e possuía especialização.  

Palavras-chave: enfermagem; traumatismos craniocerebrais; conhecimento  
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CÓDIGO: SB0025 

TÍTULO: CONFORTO À PARTURIENTE COM A UTILIZAÇÃO DE 

ALTERNATIVAS NÃO FARMACOLÓGICAS 

AUTOR: CAMILA FERNANDES DA SILVA CARVALHO 

ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM 

CO-AUTOR: MARIANA DA SILVA DE FIGUEIREDO  

Resumo:  

Pesquisa descritiva do tipo intervenção terapêutica a ser realizado na 

Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC) na cidade de Natal, Rio Grande do 

Norte, de nível terciário Amigo da Criança que atende pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS), sendo referência para todo o Estado. A população para o estudo 

será composta por todas as parturientes adultas em trabalho de parto de baixo 

risco admitidas na referida maternidade. A pesquisa será realizada com 

discentes da respectiva disciplina na maternidade. O instrumento para essa 

coleta será composto por duas partes: na primeira teremos a caracterização 

das participantes com informações sóciodemográficas; na segunda etapa 

ocorrerá a avaliação da atuação dos discentes e do bolsista na aplicação das 

alternativas não farmacológicas à mulher em trabalho de parto. O projeto está 

de acordo com a resolução N.o 196/96 com parecer do CEP/UFRN sob 

Registro 045-2005. O procedimento de tratamento e análise dos dados será 

através do Programa SPSS 14.0, de forma descritiva com freqüências 

absolutas e relativas com a aplicação do Teste Exato de Fisher e Teste T 

pareado simples. Em todos os testes será adotado o nível de significância 

estatística com p < 0,05.  

Palavras-chave: Trabalho de parto. Dor do parto. Enfermagem Obstétrica  
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CÓDIGO: SB0031 

TÍTULO: Características definidoras dos diagnósticos de enfermagem 

presentes em pacientes no pós-operatório de prostatectomia de um hospital 

universitário de Natal-RN 

AUTOR: FERNANDA BEATRIZ BATISTA LIMA E SILVA 

ORIENTADOR: ANA LUISA BRANDAO DE CARVALHO LIRA  

Resumo:  

No Brasil, vários homens, principalmente a partir dos 50 anos, apresentam 

problemas relacionados à próstata. Sendo a hiperplasia benigna de próstata 

(HBP) e o câncer de próstata as doenças mais comuns. A prostatectomia é 

uma das formas de tratamento para tais doenças. Durante o pós-operatório, o 

paciente está em risco de várias complicações, que devem ser devidamente 

assistidas especialmente pela enfermagem que lida mais diretamente com ele. 

O processo de enfermagem é um método para a prestação de uma assistência 

diferenciada e requer, como uma das etapas, a inferência dos diagnósticos de 

enfermagem que possui três componentes, sendo um deles a característica 

definidora, que evidenciam a condição do paciente. Diante disso, objetivou-se 

descrever as características definidoras dos diagnósticos de enfermagem 

presentes em pacientes prostatectomizados em um hospital universitário de 

Natal-RN. Trata-se de um estudo quantitativo, do tipo transversal, de caráter 

exploratório e descritivo. Encontrou-se características definidoras 

principalmente relativas ao autocuidado, percepção sensorial, dor, sono, 

conforto, sexualidade e conhecimento. Conclui-se que a partir da identificação 

dessas características será viável a elaboração de um planejamento de 

cuidados mais direcionados a esses pacientes, de modo que a assistência 

prestada seja de maior qualidade e voltadas para as reais necessidades dos 

pacientes.  

Palavras-chave: Enfermagem; Prostatectomia; Diagnóstico de Enfermagem;  
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CÓDIGO: SB0032 

TÍTULO: Aspectos sociodemográficos de pacientes no pós-operatório de 

prostatectomia de um hospital universitário de Natal-RN 

AUTOR: JÉSSICA DANTAS DE SÁ 

ORIENTADOR: ANA LUISA BRANDAO DE CARVALHO LIRA  

Resumo:  

Introdução: As doenças de próstata, particularmente o câncer, são graves 

problemas de saúde pública, principalmente devido ao envelhecimento da 

população. A cirurgia da próstata é uma das formas de tratamento para os 

pacientes com HBP ou câncer de próstata, sendo realizada de acordo como o 

estadiamento clínico das lesões e com a presença ou não de determinadas 

complicações resultantes da doença. Objetivos: Descrever as características 

sociodemográficas dos pacientes submetidos à cirurgia de próstata em um 

hospital universitário de Natal-RN. Metodologia: Estudo quantitativo, do tipo 

transversal, de caráter exploratório e descritivo, que objetiva descrever o perfil 

sóciodemográfico de pacientes prostatectomizados. Resultados: Os principais 

resultados encontrados foram: A média de idade foi de 67,78 anos (±8,286). 

Quanto ao estado civil, 80 % dos entrevistados viviam com companheira. A 

procedência predominante dos pacientes foi do interior do estado do Rio 

Grande do Norte (90%). A renda familiar predominante desses pacientes foi de 

0 à 4 salários mínimos (94%). Conclusão: A presente pesquisa realizada com 

pacientes no pós-operatório imediato de prostatectomia traçou o perfil 

socioeconômico dessa clientela, com o intuito de contribuir para que sejam 

prestados cuidados de enfermagem focados na realidade de vida dessa 

população.  

Palavras-chave: Enfermagem; Prostatectomia; Idoso.  
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CÓDIGO: SB0034 

TÍTULO: INFECÇÃO URINÁRIA NOSOCOMIAL: RELATO DE UMA SÉRIE DE 

CASOS DE UM HOSPITAL DO RIO GRANDE DO NORTE. 

AUTOR: ANA CECILIA LOPES DE LIMA 

ORIENTADOR: MARISE REIS DE FREITAS 

CO-AUTOR: JOSE MAXWELL MEDEIROS SOUZA 

CO-AUTOR: RAFAEL DE MEDEIROS VASCONCELOS 

CO-AUTOR: LUANA SAMARA ARAUJO DE ANDRADE  

Resumo:  

Introdução: a infecção do trato urinário 

nosocomial, associada múltiplos fatores de risco. Objetivo: avaliar os fatores de 

risco, agentes etiológicos, perfil de sensibilidade dos uropatógenos e custos 

relacionados à internação de pacientes com itu nosocomial. Metodologia:trata-

se de um estudo descritivo e retrospectivo. Participaram do estudo pacientes 

internados em um hospital terciário, os quais desenvolveram itu nosocomial no 

ano de 2008 (casos notificados pelo serviço de controle de infecção hospitalar- 

scih). Os dados foram coletados do prontuário médico e ficha de notificação de 

infecção hospitalar da scih. O programa microsoft excel 2007 foi utilizado para 

análise. Resultados: 46 pacientes participaram do estudo, sendo 70% do sexo 

feminino,com idade mediana de 75,5±15,2 anos.o tempo médio de internação 

foi de 62,5±45,5 dias. O tempo de sondagem vesical de demora foi de 

12,7±10,3 dias.pseudomonas aeruginosa foi o agente mais isolado nas 

uroculturas;sua sensibilidade não foi superior a 80% para nenhum dos 

antimicrobianos testados.os três patógenos mais frequentemente isolados 

exibiram sensibilidade em torno de 50% para o ciprofloxacino.o custo mediano 

da internação foi de 35.839,36 reais. Conclusão:o presente estudo é de 

relevância por refletir a prevalência dos fatores de risco para itu nosocomial em 

uma população local, mas há necessidade de estimar a significância desses 

fatores de risco através de estudo caso- controle.  

Palavras-chave: infecção nosocomial; infecção do trato urinário; fatores de 

risco  
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CÓDIGO: SB0035 

TÍTULO: ANÁLISE DA INCIDÊNCIA DE QUEILITES ACTÍNICAS E NÍVEL DE 

CONHECIMENTO SOBRE O CÂNCER DE BOCA EM TRABALHADORES DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL EM NATAL-RN AUTOR: MARCUS VINÍCIUS 

AMARANTE DA SILVA 

ORIENTADOR: ERICKA JANINE DANTAS DA SILVEIRA 

CO-AUTOR: JENNIFER SANZYA SILVA DE ARAÚJO  

Resumo:  

Queilite actínica (QA) é uma lesão potencialmente maligna, no lábio inferior 

devido exposição excessiva ao sol. Acomete indivíduos brancos, sexo 

masculino, exercendo atividades ao sol: agricultores, pescadores e pedreiros. 

Objetivo: verificar a incidência de QA em trabalhadores da construção civil em 

Natal-RN, e sua percepção sobre câncer de boca. Metodologia: Amostra 

constituída por 120 trabalhadores, que aceitaram participar da pesquisa 

assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, e respondendo aos 

questionários logo após o exame clinico. Resultados: 16,7% apresentaram QA, 

5% lábios ressecados; 0,8% ulceração e atrofia labial; 4,1% lesões brancas ou 

eritematosas não ulceradas; 71,6% utilizavam algum tipo de medida contra o 

sol: boné, capacete ou chapéu (59,3%); protetor solar (25,6%); boné e roupa 

de manga longa (15,1%); 73,3% afirmaram terem ouvido falar sobre câncer de 

boca, mas 83% foram informados por cartazes ou outra forma, e apenas 17% 

pelo cirurgião-dentista; 60% não sabem como se apresenta o câncer de boca e 

56,6% sabem o que pode causá-lo: cigarro mais álcool (76,5%); radiação 

ultravioleta (14,7%), associação com bactérias, falta de higienização e 

traumatismo por prótese (8,8%.); Conclusão: os trabalhadores da construção 

civil em Natal estão com um nível razoável de conhecimento sobre câncer de 

boca, conhecendo parcialmente seus principais fatores etiológicos e como se 

protegerem, sendo orientado o uso de chapéu e protetor solar labial.  

Palavras-chave: Conhecimento, Queilite Actínica, Prevenção.  
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CÓDIGO: SB0036 

TÍTULO: LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO E ANÁLISE DA EFICÁCIA DO 

TRATAMENTO EM PACIENTES COM ARDOR BUCAL E SÍNDROME DO 

ARDOR BUCAL EM PACIENTES ATENDIDOS NO SETOR DE 

DIAGNÓSTICO ORAL DA UFRN 

AUTOR: JENNIFER SANZYA SILVA DE ARAÚJO 

ORIENTADOR: ANA MIRYAM COSTA DE MEDEIROS 

CO-AUTOR: EVERTON SPENCER DA SILVA ARAUJO 

CO-AUTOR: EMELINE DAS NEVES DE ARAUJO LIMA 

CO-AUTOR: ERICKA JANINE DANTAS DA SILVEIRA  

Resumo: Síndrome do Ardor Bucal (SAB) é uma entidade clínica com 

sintomatologia de dor e ardor na mucosa bucal, sem alterações locais ou 

laboratoriais, de causa idiopática e, diferente do ardor bucal (AB) secundário a 

lesões intra-orais, sua terapêutica não foi totalmente definida. O propósito 

desta pesquisa foi analisar retrospectivamente 112 casos de AB e SAB de um 

serviço, objetivando criar critérios para o correto diagnóstico e protocolo 

terapêutico para portadores de SAB e AB. Foram coletados dados dos 

prontuários, incluídos em um banco de dados e analisados utilizando o Epi Info 

3.5.1, com IC de 95%. Do total, 81.5% dos casos foram do sexo feminino e 

74.3% estavam dentro da faixa etária acima dos 50 anos de idade; 76.5% das 

mulheres estavam menopausadas; 22.3% apresentavam estresse ou alteração 

psicológica; a região mais afetada pelo ardor foi língua com 38.4%. Em relação 

à terapêutica, 22.3% dos pacientes foram orientados a fazer uso de saliva 

artificial; 10.7% medicação antifúngica; 9.8% procurar avaliação psicológica; 

8.9% o setor de prótese; 8.9% bochechos com chá de camomila; 8% 

Benzitrat®; 1.8% extrato de capsaicina (0.025%) e a 29.6% foram feitas outras 

orientações e prescrições.Desses pacientes, 10% relataram melhora, dos quais 

60% estava associada ao uso de saliva artificial. Assim, após análise do perfil 

dos pacientes e das diferentes abordagens terapêuticas, verificou-se que o 

sucesso do tratamento está relacionado ao correto diagnóstico diferencial 

destas entidades.  

Palavras-chave: Síndrome do ardor bucal; Diagnóstico; Condutas terapêuticas  
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CÓDIGO: SB0040 

TÍTULO: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA RESISTÊNCIA PRIMÁRIA E 

ADQUIRIDA EM PACIENTES COM TUBERCULOSE ATENDIDOS EM 

HOSPITAL DE REFERÊNCIA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

AUTOR: PEDRO HENRIQUE ALCÂNTARA DA SILVA 

ORIENTADOR: RENATO MOTTA NETO 

CO-AUTOR: ÍCARO GODEIRO DE OLIVEIRA MARANHÃO 

CO-AUTOR: ALYNE ALVES SOBRINHO 

CO-AUTOR: RÔMULO JERÔNIMO SOUZA DA SILVA  

Resumo:  

Introdução: Em hospitais gerais, há uma maior probabilidade de ocorrência de 

Indivíduos com TB resistente. Saber identificar esses indivíduos contribui para 

um manejo adequado e um atendimento mais especializado. 

Objetivos: Caracterizar o perfil de resistência inicial e adquirida e identificar os 

fatores associados à sua ocorrência em hospital geral de referência para 

tratamento de doenças infectocontagiosas no Estado do Rio Grande do Norte. 

Metodologia: Estudo descritivo documental, no qual serão analisados todos os 

prontuários de indivíduos com cultura positiva para micobactérias e teste de 

sensibilidade positivo para resistência a uma das drogas do esquema de 

tratamento para tuberculose, no período de janeiro de 2005 a dezembro de 

2010.  

Palavras-chave: Tuberculose, Multidrogaresistência, Hospital Geral  
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CÓDIGO: SB0043 

TÍTULO: Caracterização citoarquitetônica do complexo geniculado lateral do 

tálamo de quirópteros. 

AUTOR: MELQUISEDEC ABIARE DANTAS DE SANTANA 

ORIENTADOR: EXPEDITO SILVA DO NASCIMENTO JUNIOR 

CO-AUTOR: JOACIL GERMANO SOARES 

CO-AUTOR: LEANDRO MOURA DE FREITAS 

CO-AUTOR: TWYLA BARROS DE SOUSA  

Resumo:  

A informação visual é processada em diferentes estruturas neurais desde a 

retina até o córtex visual primário. O complexo geniculado lateral do tálamo é 

um dos centros processadores do estímulo visual, sendo a principal estação de 

retransmissão e modulação desta informação em nível talâmico. Em primatas 

humanos, não humanos e roedores o complexo está disposto em camadas, 

quando observado em secções coronais. Com o objetivo de compreender a 

filogenia do sistema visual propomos a descrição citoarquitetônica do complexo 

geniculado lateral do tálamo de quirópteros nativos da região do Seridó no 

Estado do Rio Grande do Norte. Assim, foram utilizados 4 exemplares de 

quirópteros adultos jovens. Os animais foram anestesiados e submetidos a 

perfusão transcardíaca, após esse procedimento os encéfalos foram retirados 

da cavidade craniana e levados a microtomia. Os cortes do encéfalo foram 

submetidos ao método de Nissl para caracterização de sua citoarquitetura. O 

complexo apresentou três núcleos: o geniculado lateral dorsal (GLD), o 

geniculado lateral ventral (GLV) e o folheto intergeniculado (FIG), localizados 

na superfície dorsolateral do tálamo posterior. O complexo é semelhante 

quanto a sua posição e citoarquitetura em relação às demais espécies 

estudadas, com a ressalva de o GLD ser mais dorsalmente posicionado no 

tálamo, refletindo possivelmente alguma especialização funcional do sistema 

visual de quirópteros.  

Palavras-chave: Quirópteros, tálamo, complexo geniculado lateral.  
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CÓDIGO: SB0045 

TÍTULO: Qualidade da dieta de adolescentes estudantes da rede pública de 

ensino de Natal: indicadores positivos de alimentação saudável. 

AUTOR: LORENA SOARES BEZERRA 

ORIENTADOR: CELIA MARCIA MEDEIROS DE MORAIS  

Resumo:  

Objetiva-se caracterizar indicadores positivos da alimentação saudável, no que 

se refere à prevenção de DCNT. Estudo transversal, de caráter descritivo, 

realizado com adolescentes escolares, 10-19 anos (n=429) beneficiários do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). A partir da aplicação de 

recordatórios de 24h (n=2), com uso de álbum fotográfico de modelos de 

utensílios de medidas caseiras e de porções de alimentos regionais, foi 

possível avaliar o tipo e a freqüência das refeições, comparando-se com as 

recomendações do Guia Alimentar Brasileiro (BRASIL, 2005), e realizar a 

estimativa média do consumo de feijão, frutas e legumes e verduras (FLV) e 

alimentos fontes de gorduras saudáveis. Observou-se uma média de 3,6 

refeições/dia e média do consumo de feijão de 120 ± 69g. Já a média de 

consumo de frutas foi de 104 ± 73g/dia e de verduras e legumes foi de 11 ± 

12g, quantidades inferiores às recomendações diárias preconizadas. Os 

alimentos identificados como fontes alimentares de gorduras saudáveis foram: 

abacate, azeite de oliva e peixes. Conclui-se que a maioria dos escolares 

realiza as 3 refeições principais, não exatamente associadas a pelo menos um 

lanche, como preconizado pelo Ministério da Saúde do Brasil. O consumo 

habitual de feijão é um fato, em porções médias diárias superiores às de 

referência nacional.. É escasso o consumo de FLV, corroborando as evidências 

nacionais. O consumo de fontes de gorduras saudáveis é limitado e em baixa 

freqüência.  

Palavras-chave: Palavras-Chave: consumo alimentar, adolescentes, 

alimentação saudável.  
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CÓDIGO: SB0046 

TÍTULO: Condições de Saúde Bucal e Capacidade Funcional em idosos. 

AUTOR: YAN NOGUEIRA LEITE DE FREITAS 

ORIENTADOR: KENIO COSTA DE LIMA  

Resumo:  

O crescimento da população idosa no Brasil aconteceu de forma acelerada e 

trouxe problemas tanto para esse grupo etário quanto para a sociedade em 

geral. A saúde bucal dos idosos merece atenção especial pelo fato de que, 

historicamente, nos serviços odontológicos, não se considera esse grupo 

populacional como prioridade de atenção. O objetivo do estudo é analisar a 

relação entre as condições de saúde bucal da população idosa do município de 

Macaíba-RN e as condições de dependência dessa população. Caracteriza-se 

por ser um estudo transversal, individuado e observacional. Os examinadores 

tiveram como área de trabalho quadras urbanas e vilas rurais sorteadas a partir 

de setores censitários. Através do cálculo do tamanho amostral, obteve-se o 

tamanho da amostra de 441 indivíduos, e o instrumento de coleta de dados foi 

constituído de ficha clínica, um questionário para perfil demográfico do 

individuo e a avaliação da capacidade funcional do idoso através do índice de 

Katz. A prevalência de edentulismo encontrada foi de 50,8%, apresentando 

associação com a capacidade funcional do idoso, porém essa prevalência 

ainda é menor que a do Brasil, estimada em 75%. Sabe-se que esses estudos 

podem representar um importante passo para auxiliar na compreensão do 

cuidado ao idoso.  

Palavras-chave: Capacidade funcional, saúde bucal  
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CÓDIGO: SB0055 

TÍTULO: NÍVEL DE CONHECIMENTO DE PACIENTES DE ODONTOLOGIA 

SOBRE BIOÉTICA AUTOR: RENATO CAVALCANTI DUARTE GALVAO 

ORIENTADOR: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS  

Resumo:  

A Bioética é considerada como sendo a Ética Aplicada às questões da saúde e 

da pesquisa em seres humanos, buscando maior humanização nas relações 

entre profissional, paciente e sociedade. As clínicas odontológicas de ensino 

constituem locais de atendimento executados por profissionais em formação. 

Pelas peculiaridades destes centros de atenção odontológica, muitas vezes 

surgem conflitos e dilemas, ligados, principalmente, ao fato de que a maioria 

dos pacientes procuram atenção odontológica especializada, que usualmente 

não é fornecida pela rede pública. Esta pesquisa analisou, através de 

questionário estruturado o nível de conhecimento dos pacientes atendidos nas 

clínicas do Curso de Odontologia da UFRN sobre a Bioética objetivando 

identificar as questões éticas que permeiam o atendimento nessas clínicas. 

Foram entrevistados 80 (oitenta) pacientes que se dispuseram a participar da 

pesquisa através da assinatura do TCLE e constatou-se a necessidade de 

melhor instruí-los acerca do que é a bioética e suas implicações que irão gerar 

os direitos e deveres deles. Com os dados obtidos, pretende-se embasar um 

programa de esclarecimento sobre Bioética em Odontologia visando chamar a 

atenção dos discentes para o problema e reforçar a responsabilidade dos 

docentes na formação ética dos futuros profissionais. Além disso, deve-se dar 

ênfase a construção de uma postura frente aos pacientes atendidos nas 

clínicas de ensino, calcada numa visão interdisciplinar do direito e da 

odontologia.  

Palavras-chave: Pacientes - Bioética - Odontologia  
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CÓDIGO: SB0059 

TÍTULO: PREVALÊNCIA DE SOBREPESO/OBESIDADE EM 

ADOLESCENTES E SUA CORRELAÇÃO COM FUNÇÃO PULMONAR E 

NÍVEL ATIVIDADE FÍSICA 

AUTOR: JÉSSICA DANIELLE MEDEIROS DA FONSÊCA 

ORIENTADOR: KARLA LUCIANA MAGNANI 

CO-AUTOR: GABRIELY AZEVÊDO GONÇALO SILVA 

CO-AUTOR: LUANA AUGUSTA PIMENTA BEZERRA  

Resumo:  

Introdução: A obesidade, doença integrante do grupo de doenças e agravos 

não- transmissíveis, é definida como o acúmulo excessivo de gordura corporal, 

que acarreta prejuízos à saúde. Há importante associação entre a obesidade 

de crianças e adolescentes com o aumento do risco de desenvolvimento de 

hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, diabetes mellitus e doença 

coronariana na idade adulta. Alguns estudos ainda reportam comprometimento 

muscular respiratório e disfunção mecânica respiratória devido ao acúmulo de 

tecido adiposo sobre a caixa torácica. Objetivos: avaliar a prevalência de 

sobrepeso/obesidade e pesquisar sua correlação com: o nível de atividade 

física, e provas de função pulmonar (pressões respiratórias máximas e 

espirometria) em escolares de 10 a 14 anos de Escolas Públicas Urbanas do 

Município de Santa Cruz, RN. Método: A pesquisa foi dividida em duas fases: 

1- avaliação do índice de massa corpóreo (IMC) e da relação cintura-quadril. 

Segunda fase: serão avaliados: testes de função pulmonar, nível de 

condicionamento físico, nível de atividade física e porcentagem de gordura 

subcutânea. Resultados Parciais: fase 1 da pesquisa: foram avaliados 92 

escolares (47&#9792; e 35&#9794;). A idade média foi de 12,49 anos; peso 

médio: 43,42 kg; altura média: 1,52m; IMC médio: 18,55 Kg/m2, 76% dos 

adolescentes avaliados foram classificados como: eutróficos, 13%: com 

sobrepeso, 6% obesos e 5% desnutridos; relação cintura/quadril média: 0,81.  

Palavras-chave: prevalência; obesidade; atividade física; testes de função 

pulmonar.  
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TÍTULO: Aferência retiniana para a o folheto intergeniculado de rato e núcleo 

pré-geniculado do sagui (Callithrix jacchus). 

AUTOR: KAYO DIOGENES DE AZEVEDO SILVA 

ORIENTADOR: JEFERSON DE SOUZA CAVALCANTE 

CO-AUTOR: NAYRA DA SILVA RESENDE 

CO-AUTOR: RUTHNALDO RODRIGUES MELO DE LIMA  

Resumo:  

O sistema de temporização circadiana (STC) 

geração e modulação dos ritmos biológicos. 

principalmente pelo ciclo claro/escuro, que ocorre com periodicidade de 24 

horas. Em primatas e roedores o núcleo supraquiasmático (NSQ) é o principal 

agente gerador desses ritmos e que, agindo em conjunto com outras estruturas 

mantêm a fisiologia do organismo em estabilidade com as variações do 

ambiente. Essas informações sobre o ciclo claro-escuro ambiental chegam ao 

NSQ diretamente através do trato retino-hipotalâmico (TRH) e indiretamente 

através de outras aferencias. A principal via sincronizadora indireta do STC é o 

tracto geniculo hipotalâmico (TGH) que tem origem no folheto intergeniculado 

(FIG) do tálamo de roedores. Em primatas a estrutura homóloga ao FIG é o 

núcleo pré-geniculado (NPG). O nosso objetivo no trabalho foi comparar a 

inervação retiniana no FIG de roedores e NPG do sagui, um primata do novo 

mundo, bem como mostrar sua citoarquitetura com o método de Nissl e sua 

delimitação com o seu principal marcador, o neuropeptídio Y (NPY). Tanto o 

FIG como o NPG apresentaram marcação células imunorreativas contra NPY, 

delimitando-os das outras estruturas talâmicas subjacentes. O FIG recebe uma 

densa inervação da retina assim como o NPG. O NPG há uma possibilidade de 

subdividir em camadas através da inervação retiniana.  

Palavras-chave: Núcleo pregeniculado, folheto intergeniculado e projeções 

retinianas.  
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CÓDIGO: SB0063 

TÍTULO: Considerações sobre o registro de enfermagem como instrumento 

ético- legal 

AUTOR: ALINE GALÚCIO DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO 

CO-AUTOR: FERNANDA APARECIDA SOARES MALVEIRA 

CO-AUTOR: LORENA MARA NOBREGA DE AZEVEDO  

Resumo:  

O objetivo desse estudo foi descrever a importância atribuída pela equipe de 

enfermagem aos seus registros como instrumento ético-legal. Trata-se de um 

estudo qualitativo, realizado nas enfermarias de clínica médica e cirúrgica do 

Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) situado no município de Natal-RN. 

Foram realizadas entrevistas com 15 profissionais de enfermagem, sendo 2 

enfermeiros e 13 técnicos de enfermagem. Para a análise das entrevistas 

utilizou-se o processo de categorização e análise de conteúdo de Minayo. Os 

resultados apontam que os profissionais de enfermagem reconhecem a 

importância dos registros como instrumentos ético-legais, porém ainda não 

realizam tais registros satisfatoriamente. A maioria assina apenas o primeiro 

nome e não utiliza o número de registro do Conselho de Enfermagem, além de 

realizar rasuras. É preciso refletir sobre a importância dos registros de 

enfermagem nos prontuários, pois representam um importante instrumento 

ético/legal, além de serem essenciais para uma assistência de qualidade.  

Palavras-chave: Registros de enfermagem; Equipe de enfermagem; Prontuário; 

Enfermagem  
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TÍTULO: Influência do treinamento resistido na qualidade de vida de pacientes 

com hipertensão arterial sistêmica. 

AUTOR: JULIANA FERNANDES DE SOUZA 
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Resumo:  

Introdução: A hipertensão arterial sistêmica exerce influência na dependência 

funcional e qualidade de vida do idoso, sendo a distância percorrida no teste da 

caminhada de 6 minutos preconizada como alternativa para avaliação da 

capacidade funcional daqueles pacientes. Objetivo: Correlacionar a capacidade 

funcional com a qualidade de vida de pacientes idosas antes e após a 

execução de programa de treinamento resistido (TR). Métodos: Foram 

avaliadas 15 idosas, com hipertensão controlada. O treinamento foi realizado 

durante um período de 8 semanas. A qualidade de vida foi avaliada por meio 

do questionário SF-36. Resultados: Foram elegíveis 10 idosas hipertensas 

(70,7 ± 7,4 anos). Observou-se correlação positiva moderada entre a distância 

percorrida e os domínios do questionário SF- 36 antes e após treinamento, 

respectivamente: capacidade funcional (r=0,6), limitação por aspectos físicos 

(r=0,5) e vitalidade, (r=0,5). Conclusão: Houve associação entre a distância 

percorrida no TC6M e aqueles domínios do SF-36, os quais expressam a 

capacidade funcional.  

Palavras-chave: Hipertensão, envelhecimento, exercício, qualidade de vida  
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CÓDIGO: SB0068 

TÍTULO: Efeitos do lítio na memória de ratos: implicações para o transtorno 

bipolar do humor 

AUTOR: ISABELLA MARIA DE OLIVEIRA PONTES 

ORIENTADOR: REGINA HELENA DA SILVA 

CO-AUTOR: ALESSANDRA MUSSI RIBEIRO 

CO-AUTOR: ANDRE DE MACEDO MEDEIROS  

Resumo: O estabilizador do humor lítio é a droga de escolha no tratamento do 

transtorno bipolar. Uma série de artigos mostram seu papel neuroprotetor e 

antiapoptótico e que o tratamento crônico com lítio aumenta a neurogênese 

hipocampal em roedores. Estudos anteriores apontam o efeito neuroprotetor do 

lítio, melhorando alguns aspectos cognitivos como, por exemplo, memória, 

inclusive contra a ação tóxica de outros íons e até doenças 

neurodegenerativas.  

Neste estudo, ratos wistar foram submetidos ao tratamento com carbonato de 

lítio (50 mg/kg) ou veículo, intraperitonealmente, durante 21 dias e submetidos 

às tarefas da esquiva discriminativa no labirinto em cruz elevado (ED) e teste 

de nado forçado (NF).  

Os resultados demonstraram uma diferença significativa entre os grupos na ED 

durante o tempo total da sessão teste. Os animais do grupo lítio apresentaram 

uma menor exploração dos braços aversivos em relação aos animais controles. 

Na NF, não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos no 

tempo de imobilidade ou de escalada, entretanto ocorreu uma tendência no 

número de mergulhos. O grupo salina apresentou uma maior quantidade de 

mergulhos quando comparado ao grupo lítio.  

Desta maneira, nós sugerimos que o tratamento crônico com lítio tem efeito 

cognitivo positivo, melhorando a memória aversiva e espacial. O teste de 

natação forçada não apresentou efeitos significativos, mas sugere-se que pode 

haver um efeito antidepressivo devido à tendência no número de mergulhos.  

Palavras-chave: Lítio, Memória, Depressão, Ratos  
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TÍTULO: Disfunção Sexual em Mulheres Portadoras de Obesidade, no 

Ambulatório de Cirurgia Bariátrica do Hospital Universitário Onofre Lopes em 

Natal, RN. 
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Resumo:  

Entende-se por disfunção sexual as alterações que ocorrem em uma ou mais 

fases da resposta sexual humana. Os dados da literatura mostram que esta 

apresenta prevalência na população feminina e a obesidade pode estar 

envolvida com a disfunção sexual feminina (DSF). No presente estudo foi feita 

a análise da ocorrência de DSF, numa população de mulheres portadoras de 

obesidade, que frequentam o ambulatório de cirurgia bariátrica do Hospital 

Universitário Onofre Lopes, da UFRN, em Natal, RN. A amostra é composta 

por 31 mulheres, com idade entre 20-50 anos, com índice de massa corpórea > 

a 30 Kg/m2. Foi aplicado um questionário para diagnóstico da DSF o Female 

Sexual Function Index (FSFI). As pacientes foram agrupadas como: CD (nove 

pacientes com disfunção) e SD (22 pacientes sem disfunção). A análise 

estatística dos dados foi realizada usando a análise de Cluster. Para identificar 

as diferenças entre os domínios do FSFI foi usado o teste T de Student. A 

significância considerada foi para p < 0,01. Do total das pacientes 29% 

apresentaram DSF considerando o escore total do FSFI. A análise estatística 

posterior evidenciou que as diferenças ocorreram para os domínios desejo, 

excitação e orgasmo. Os presentes resultados revelam que a análise dos 

domínios é importante para acessar o tipo de disfunção e que as mulheres 

obesas apresentam disfunção e, mais ainda, que a DSF não envolve, 

necessariamente, os 6 domínios estudados.  

Palavras-chave: disfunção sexual feminina, obesidade, FSFI  
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TÍTULO: ASSOCIAÇÃO DA ESPESSURA TUMORAL E PADRÃO DE 

INVASÃO COM O DESENVOLVIMENTO DE METÁSTASES EM 

CARCINOMAS DE CÉLULAS ESCAMOSAS DE LÍNGUA AUTOR: SALOMÃO 

ISRAEL MONTEIRO LOURENÇO QUEIROZ 

ORIENTADOR: ERICKA JANINE DANTAS DA SILVEIRA 

CO-AUTOR: EMELINE DAS NEVES DE ARAUJO LIMA 

CO-AUTOR: LELIA MARIA GUEDES QUEIROZ 

CO-AUTOR: FELIPE RODRIGUES DE MATOS  

Resumo:  

O carcinoma de células escamosas (CCEs) é o tipo de neoplasia maligna mais 

comum na cavidade oral, acometendo mais a língua e o lábio inferior. Mesmo 

com o desenvolvimento de pesquisas e avanço na terapia oncológica, o 

prognóstico dos pacientes portadores de CCEs ainda é reservado e a sua 

sobrevida é muito baixa, fato que ainda torna essa neoplasia alvo de muitas 

pesquisas. Objetiva-se verificar se a análise individual de parâmetros 

microscópicos, como a espessura do tumor e padrão de invasão estão 

associados ao desenvolvimento de metástases em CCE de língua. Foram 

selecionados 62 casos de CCEs em língua e feita sua análise morfológica para 

padrão de invasão de acordo com Brondwein-Gensler et al., (2005), incluindo 

também a avaliação da espessura do tumor. Dos casos analisados, 21 (33,9%) 

eram mulheres e 41 (66,1%) homens. Com relação ao padrão de invasão (PI), 

seis (9,7%) casos foram classificados como PI tipo 1, 15 (24,2%) como PI tipo 

2, 21 (33,9%) como PI tipo 3, 19 (30,6%) como PI tipo 4 e um (1,6%) como PI 

tipo 5. A espessura do tumor variou 0,41-21,51 mm, com uma média de 5,6 

mm, e foi de 3 mm ou menos em 17 (27,4%) pacientes, 3-9 mm em 36 (58,1%), 

e >9 mm em nove (14,5%). As análises de associação das variáveis 

morfológicas com a presença ou ausência de metástases ainda serão 

realizadas para testar as hipóteses desta pesquisa.  

Palavras-chave: Carcinoma. Língua. Metástase. Parâmetros microscópicos.  
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TÍTULO: As representações dos acidentados de trânsitos terrestre AUTOR: 

RAFAELE CARLA DE ARAUJO MAIA 

ORIENTADOR: REJANE MILLIONS VIANA MENESES  

Resumo:  

Introdução: Na década de 80, as mortes por acidentes e violências passou a 

ser a segunda causa de óbitos. Isto levou a conclusão que a Promoção da 

Saúde, diz haver com o trânsito, a segurança pública, a educação e mesmo as 

noções de cidadania. Objetivo Geral: O presente estudo objetivou identificar às 

características psicossociais dos acidentados de trânsito terrestre de forma a 

nortear estratégias junto a órgãos responsáveis. Metodologia: Caracteriza-se 

como um estudo exploratório quanti-qualitativo de amostra aleatória cuja coleta 

de dados se deu através da aplicação de formulários. Respeitando os preceitos 

éticos da Resolução no 196/CNS/1996, a pesquisa foi realizada com 

acidentados do Complexo Hospitalar Monsenhor Walfredo Gurgel (Natal-RN). 

Resultados: Observou- se que apenas 21% dos entrevistados frequentaram a 

auto-escola e 69% dos acidentes ocorreram numa reta. Diante a falta de 

qualificação, o setor de curso do DETRAN-RN foi acionado. Esta pesquisa 

serviu de subsídios para a formatação do Curso de Qualificação Profissional de 

Instrutores de Condutores na Área de Transporte além da pré-aprovação de 

disciplina direcionada ao trânsito no Projeto Político-pedagógico de entidades 

de ensino. Considerações Finais: Para o MS, os acidentes são eventos não 

intencional e evitável e perfeitamente previsíveis e preveníveis. A formação 

técnica e educacional por parte dos condutores e pedestres é primordial para a 

impedir ou diminuir tais eventos  

Palavras-chave: Representações Sociais, Acidentados de Trânsito, Seqüelas 

Invisíveis  
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TÍTULO: LESÕES DE CÉLULAS GIGANTES DOS MAXILARES: ESTUDO 

CLINICOPATOLÓGICO E IMUNO-HISTOQUÍMICO 

AUTOR: MARIANA CABRAL MORENO 
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CO-AUTOR: ÁGUIDA CRISTINA GOMES HENRIQUES 

CO-AUTOR: HEBEL CAVALCANTI GALVAO 

CO-AUTOR: FELIPE RODRIGUES DE MATOS  

Resumo:  

Lesão periférica de células gigantes dos ossos gnáticos (LPCG) é uma lesão 

reacional frente a irritantes locais, enquanto a lesão central de células gigantes 

(LCGG) é de etiologia desconhecida, exibindo graus variados de agressividade. 

Ambas possuem características morfológicas semelhantes, mas características 

clínicas e capacidade de induzir reabsorção óssea distintas. Objetivou-se 

analisar comparativamente essas lesões, com base em dados clínicos, 

radiográficos, morfológicos e imuno-histoquímicos referentes à expressão de 

marcadores relacionados à osteoclastogênese. Dados clínicos e radiográficos 

de 20 LPCG e 20 LCCG foram coletados e para o estudo imuno-histoquímico, 

foram utilizados anticorpos anti-TNFalfa e -TGFbeta em células gigantes 

multinucleadas (CGM) e células mononucledas (CM). Ambas as lesões foram 

mais comuns em mulheres, entre 11 e 30 anos, sendo a LPCG mais comum 

em maxila e a LCCG em mandíbula. Radiograficamente, a maioria das LCCG 

apresentou-se radiolúcida, unilocular, com bordas bem definidas sugerindo 

LCCG não agressivas. O estudo morfológico mostrou maior média de núcleos 

vesiculosos e picnóticos e maior número de CGM em LCCG. Observou-se 

tendência de maior expressão do TNFalfa nas LPCG, justificando sua natureza 

reacional, e maior expressão de TGFbeta nas LCCG. Os dados clínicos 

corroboram, em sua maioria, o que é relatado na literatura e a análise do 

TNFalfa e TGFbeta sugere que, indiretamente, o TGFbeta pode estar 

relacionado com a remodelação óssea.  

Palavras-chave: LESÃO DE CÉLULAS GIGANTES, TNF-alfa,TGF-beta  
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TÍTULO: Reabilitação cognitiva pós AVE AUTOR: BRYAN DA COSTA SOUZA 
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Resumo:  

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é atualmente uma das maiores causas 

de pode acarretar tanto no surgimento de morte no mundo. A ocorrência de um 

AVE déficits motores como cognitivos, embora estes últimos sejam 

negligenciados na maioria dos tratamentos de reabilitação. Tendo em vista este 

panorama, propomos um novo método de reabilitação de AVE que envolve 

tanto a reabilitação cognitiva do paciente, quanto motora. Desenvolvemos um 

ambiente virtual através da plataforma .Net, que possibilita o uso da imagética 

motora em um jogo cujo paradigma envolve memória de trabalho, o N-back. A 

imagética motora (imaginação de um determinado movimento), como mostrado 

em trabalhos anteriores, é capaz de ativar as mesmas áreas do cérebro 

envolvidas com a efetuação desse movimento, servindo como um estímulo 

motor. Por outro lado, algumas teorias defendem que o desenvolvimento da 

memória de trabalho advindo de treinamento, como ocorre com o N-back, pode 

ser transferido para a inteligência fluida do paciente, o que acarretaria numa 

recuperação cognitiva mais ampla, e num tratamento mais eficaz.  

Palavras-chave: Acidente Vascular Encefélico, imagética motora, memória de 

trabalho  
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TÍTULO: DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE 

MICROEMULSÕES DE ÓLEO DE COPAÍBA 

AUTOR: ANDREZA ROCHELLE DO VALE MORAIS 

ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO  

Resumo:  

Os óleos vegetais apresentam baixa toxicidade e alta biodegradabilidade, 

sendo vantajosos para o uso terapêutico. Dentre esses, o óleo de copaíba é 

utilizado na medicina popular devido seu conjunto de ações farmacológicas. 

Porém, devido às suas características faz-se necessário o uso de um sistema 

que promova o aumento de sua disponibilidade, module sua liberação e 

melhorem as características organolépticas do sistema tornando o uso do óleo 

de copaíba mais agradável e eficiente. Dentre os sistemas de liberação 

conhecidos atualmente, as microemulsões são alternativas a serem 

consideradas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade antimicrobiana 

do óleo de copaíba e de microemulsões a base deste óleo frente a algumas 

cepas bacterianas e fúngicas, além de determinar a Concentração Inibitória 

Mínima (CIM). Foi observada CIM suficiente apenas para impedir o 

crescimento fúngico. Em contrapartida, houve inibição do crescimento 

bacteriano pelas amostras de óleo e das microemulsões estudadas, 

especialmente frente às cepas de Staphylococcus. Em conclusão, observa-se 

que o óleo de copaíba possui uma baixa atividade antifúngica, porém uma 

expressiva atividade antibacteriana. A fim de comprovar as vantagens da 

atividade antibacteriana devem ser aprofundados os estudos microbiológicos 

para confirmar a utilização do sistema microemulsionado em detrimento ao 

óleo de copaíba in natura.  

Palavras-chave: Óleo de Copaíba, Microemulsões, Atividade antimicrobiana  
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TÍTULO: Diversidade do gênero Geastrum em áreas de Mata Atlântica e 

Caatinga no Estado do Rio Grande do Norte 

AUTOR: JULIETH DE OLIVEIRA SOUSA 

ORIENTADOR: IURI GOULART BASEIA 

CO-AUTOR: BIANCA DENISE BARBOSA DA SILVA  

Resumo:  

O gênero Geastrum é o mais representativo da família Geastraceae Corda, 

sendo conhecido popularmente com “estrela da terra”. São decompositores de 

madeira morta ou liteira, podendo ainda ser encontrados em relações 

ectomicorrizicas. O estudo objetivou conhecer a diversidade do gênero 

Geastrum em áreas de Mata Atlântica e Caatinga do Rio Grande do Norte. As 

coletas foram realizadas nos meses com maior índice pluviométrico, a 

metodologia seguida foi a proposta por Fidalgo & Bononi (1984). As análises 

macro e microscópicas dos espécimes foram realizadas no Laboratório de 

Biologia de Fungos da UFRN. Adicionalmente foram feitas análises de 

microestruturas em microscópio eletrônico de varredura (MEV) para a 

observação detalhada da ornamentação dos esporos, capilícios e endoperídio. 

Foram identificadas nove espécies do gênero, sendo adicionados novos 

registros para a região Neotropical, para o Brasil, a região Nordeste e no Rio 

Grande do Norte. Os resultados não demonstram a diversidade total de 

Geastrum no Estado, mas o fazem parcialmente, por isso é necessário 

continuidade do estudo para um conhecimento mais amplo do gênero.  

Palavras-chave: Fungos gasteróides, taxonomia, Região Nordeste  
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Resumo:  

Os compostos farmacêuticos apresentam diferentes formas morfológicas ou 

estruturais, que afetam diretamente sua estabilidade, ação e liberação. Dessa 

forma, este trabalho tem o objetivo de determinar o teor de ampicilina tanto em 

formulações obtidos de farmácias comerciais, bem como da matéria-prima, 

utilizando a termogravimetria através de cálculos da pressão de vapor. Para 

isso, foi utilizado uma termobalança DTG-60, com razões de aquecimento de 

10, 20, 40, 60 e 80oC/min até 900oC com número de repetições três, na 

atmosfera de nitrogênio. Foram obtidos as contantes de Langmuir para o 

padrão, os quais foram utilizados para a construção das curvas de pressão de 

vapor do fármaco e da formulação de ampicilina. Após utilização da equação 

de Arrhenius verificou-se que a ampicilina matéria-prima e formulado 

apresentaram cinética de reação de ordem zero. Portanto, a ampicilina se 

presta aos cálculos de pressão de vapor visto que os processo de volatilização 

apresenta uma cinética de ordem zero. Em seguida, foram cosntruídas as 

curvas de pressão de vapor para o fármaco e formulado nas razões de 10, 20, 

40, 60 e 80 oC/min-1. Desta forma, foi construída uma curva de calibração da 

ampicilina em várias concentrações, cuja regressão apresenta a seguinte 

equação exponencial de decaimento: 330945.50*exp(-x/4.0148) + 42806.74, e 

R = 0,9997. Usando a curva de calibração a concentração da ampicilina no 

formulado foi 108,60% em atmosfera de nitrogênio.  

Palavras-chave: termogravimetria, ampicilina, curvas de pressão, Equação de 

Langmuir.  
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TÍTULO: Registro da influência de fatores bióticos e abióticos sobre o 

comportamento do camarão marinho Farfantepenaeus subtilis em laboratório 
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Resumo:  

Resumo 

A carcinicultura marinha tem se destacado em todo mundo, especialmente pelo 

cultivo de camarão. No Brasil, a introdução da espécie Litopenaeus vannamei 

contribuiu para o sucesso da atividade, embora existam desvantagens 

associadas à introdução de uma espécie, como o surgimento de enfermidades 

no ambiente. Uma necessidade apontada pelos diversos segmentos da 

carcinicultura é o incentivo à pesquisa para o desenvolvimento de metodologias 

que permitam o cultivo de espécies nativas, destacando-se Farfantepenaeus 

subtilis e Litopenaeus schmitti. Nesse sentido, nosso objetivo foi estudar e 

comparar a distribuição diária das atividades comportamentais de juvenis das 

espécies de camarões marinhos L. schmitti e F. subtilis. Em aquários de 200L 

de água salgada com aeração e filtração contínua, camarões juvenis (40 de 

cada espécie, 5 por aquário), foram observados durante 10 dias contínuos, nas 

fases clara e escura do ciclo de 24 h. Foi possível perceber uma clara distinção 

na distribuição das atividades comportamentais de F. subtilis e L. schmitti entre 

as fases do período de 24 horas. Na fase de claro a atividade que predominou 

para F. subtilis foi o enterramento, enquanto na fase de escuro a inatividade. 

Para L. schmitti, a atividade que predominou nas fases clara e escura foi a 

inatividade. As demais categorias mostraram níveis oscilatórios nas duas fases, 

sendo as mesmas mais pronunciadas durante a fase clara para L. schmitti e 

escura para F. subtilis.  

Palavras-chave: Ciclo de 24 h, Farfantepenaeus subtilis, Litopenaeus schmitti  
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TÍTULO: Prevalência de hemoglobinas anormais em adultos do estado do Rio 

Grande do Norte 
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Resumo:  

As hemoglobinas anormais são resultantes de alterações estruturais em uma 

das cadeias de globina, decorrentes de mutações que acarretam a substituição 

de um ou mais aminoácidos na cadeia polipeptídica. Dentre as variantes 

estruturais da hemoglobina, ou hemoglobinas anormais, as mais comuns são 

as hemoglobinas S e C resultantes da substituição de um único aminoácido na 

cadeia polipeptídica beta. Os indivíduos heterozigotos geralmente são 

assintomáticos, enquanto os homozigotos apresentam anemia hemolítica 

crônica de intensidade variável. O presente estudo teve como objetivo realizar 

um levantamento da prevalência de hemoglobinas anormais em adultos de 

diferentes regiões do estado do Rio Grande do Norte. Foram analisadas 

amostras de sangue de 716 indivíduos de ambos os sexos com idade 

compreendida entre 18 e 59 anos residentes na capital e em outros municípios 

do interior do estado. Todas as amostras, após preparo de hemolisado rápido 

com solução de saponina a 1%, foram submetidas à eletroforese em acetato de 

celulose pH 8.5. A comprovação da Hb S foi efetuada pelo teste de solubilidade 

e, para confirmar a presença da Hb C foi realizada eletroforese em gel de ágar 

pH 5.9. A prevalência de variantes estruturais de hemoglobina foi de 1,4% para 

o traço falciforme (Hb AS) e 0,4% para o genótipo AC. Os resultados obtidos 

demonstram principalmente a importância da identificação da hemoglobina S 

em nossa população.  

Palavras-chave: Hemoglobina S, Hemoglobina C, Eletroforese de hemoglobina  
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Resumo:  

O presente trabalho foi desenvolvido em três reservatórios eutróficos (Armando 

Ribeiro Gonçalves, Itans e Marechal Dutra), situados em região semiárida do 

Rio Grande do Norte, e teve como objetivo geral quantificar e caracterizar 

diferentes grupos de microrganismos potencialmente patogênicos, com ênfase 

na família Enterobacteriaceae. As amostras foram coletadas nos períodos 

sazonais de seca, chuva e de transição e semeadas no mesmo dia em meios 

de crescimento líquido e sólido por 18-24h. As densidades do bacterioplâncton 

foram determinadas a partir de subamostras de 5 mL coradas com laranja de 

acridina (AO) 0,01% e filtradas em membrana preta de policarbonato, com 0,2 

mm de poro. Foram obtidos 30 isolados bacterianos. Os isolados com 

características de Enterobactérias foram submetidos ao Painel de 

Enterobactérias (Probac do Brasil). O resultado dos testes demonstrou 

predominância de isolados com características de enterobactérias (38,59 %) e 

3 espécies foram identificadas com clareza pelo painel. São elas: Proteus 

mirabilis; Morganella morganii e Photorhabdus luminescens. A densidade 

bacteriana variou de 2, 45 x 106 a 1,95 x 107 cel/mL-1, corroborando as 

elevadas densidades apresentadas em outros estudos feitos na região. Com 

base nos resultados obtidos aponta-se para a necessidade de um intenso 

monitoramento da qualidade da água da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-

Assú, onde estão localizados os reservatórios estudados.  

Palavras-chave: Semiárido; Açudes; Qualidade Microbiológica; 

Enterobactérias.  
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CÓDIGO: SB0111 

TÍTULO: Interfaces Educação Física e projetos sociais na escola: investigando 

o Programa Segundo Tempo em Natal 

AUTOR: JUDSON CAVALCANTE BEZERRA 

ORIENTADOR: JOSE PEREIRA DE MELO  

Resumo:  

A respeito deste trabalho, procuramos refletir sobre um campo da Educação 

Física ainda obscuro, embora já muito debatido, que é a sua interface com os 

projetos sociais desenvolvidos nas escolas. Partimos da seguinte problemática: 

como os projetos sociais desenvolvidos nas escolas norte riograndense estão 

se relacionando com a Educação Física escolar? Como objeto de estudo, 

escolhemos o Programa Segundo Tempo (PST), um programa social 

idealizado e implantado pelo Ministério do Esporte que objetiva democratizar o 

acesso a prática esportiva a populações socialmente vulneráveis. Para coleta 

de dados, traçamos uma metodologia qualitativa exploratória, apurada por 

questionários e observações não participantes como instrumentos de coleta. 

Os resultados receberam uma análise descritiva qualitativa da realidade 

investigada, fornecendo-nos uma aproximação com o mesmo. A amostra da 

pesquisa foi constituída por nove profissionais do PST, de quatro núcleos do 

programa. Resultados apontaram para correntes divergentes de discursos. 

Enquanto uma defendia o PST como um complemento da Educação Física 

escolar, a outra acreditava que o PST funciona de forma independente da 

escola e da Educação Física. Diante dos achados, concluímos que não houve 

qualquer relação do PST com a Educação Física escolar nos núcleos 

investigados, sendo este muitas vezes concebido de forma independente da 

escola.  

Palavras-chave: Projetos Sociais, Educação Física escolar, Programa Segundo 

Tempo  
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Resumo:  

As integrinas são importantes receptores no processo de adesão e 

diferenciação osteogênica, por ativarem fatores de transcrição e estes, por sua 

vez, genes que codificam proteínas de matriz óssea. O objetivo deste trabalho 

foi avaliar a influencia de propriedades de superfícies sobre a expressão de 

integrinas em osteoblastos da linhagem host cultivados sobre diferentes 

superfícies de titânio. Duas superfícies foram avaliadas: nitretada (obtidas por 

bombardeamento de nitrogênio a plasma) e superfície somente polida. A 

rugosidade média (Ra) da superfície nitretada foi significativamente maior que 

a superfície polida (p< 0,05), enquanto o ângulo de contato da superfície 

nitretada foi menor (p< 0,05), portanto mais hidrofílica quando comparado com 

a polida. A intensidade média de fluorescência (IMF) para as subunidades das 

integrinas alfa 2 e beta 1 foram significativamente maiores na superfície 

nitretada (P<0,001), entretanto, não influenciou a expressão da alfa 5. Ensaios 

de imunofluorescência permitiram vizualizar maior imunoreatividade para as 

integrinas alfa 2, alfa 5 e beta 1 na periferia e filopódios das células aderidas. 

Portanto, o processo de nitretação a plasma produziu exerceu um efeito 

provavelmente, no osteointegráveis. um superfície, com maior rugosidade e 

hidrofilicidade, que positivo sobre as integrinas &#945;2 e &#946;1 e 

futuro, possa ser utilizada na produção de implantes  

Palavras-chave: Biomateriais, Superficies, Adesão celular  
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TÍTULO: Importância da fase do ciclo estral para a eficácia do 

benzodiazepínico flurazepam. 

AUTOR: RAMSES DANTAS DA COSTA 

ORIENTADOR: VANESSA DE PAULA SOARES RACHETTI  

Resumo:  

Comportamentos relacionados à ansiedade são observados no período pré-

menstrual (diestro). Sugere-se que nessa fase exista redução no tônus 

GABAérgico em áreas associadas à ansiedade. Como objetivo, testamos a 

hipótese de que tal redução alteraria o efeito de agonistas GABAérgicos, como 

os benzodiazepínicos (BDZ). Ratas com 90 dias submetidas ao esfregaço 

vaginal foram dividas em metaestro (M), diestro (D), proestro (P) e estro (E). No 

exp. 1, ratas (n=5-8) no P receberam flurazepam (FLU) ou sal. 30 min. antes do 

teste no labirinto em cruz elevado (LCE). Os dados mostraram que o FLU 

reduziu o n de entradas nos braços fechados (FF) nas doses de 15 e 30, mas 

não de 7,5 mg/Kg (médias±EPM:sal=9,2±0,6; FLU7,5=9,2±1,3; 

FLU15=4,2±1,3*; FLU30=1,9±0,8*). Todas as doses aumentaram a % de 

tempo nos abertos (TA) (sal=30,5±3,2; FLU7,5=51,2±6,8*; FLU15=73,5±7,7*; 

FLU30=85,6±6,6*). No exp. 2, a dose ansiolítica de FLU sem efeito locomotor 

(7,5mg/Kg) foi administrada em ratas (n=7-11) no M, D, P e E. FLU não alterou 

a FF em relação aos controles, nem a % de entradas nos abertos. Porém, 

aumentou o TA de ratas no M, P e E, mas não no D (M-sal=36,1±3,6; M-

flura=60,4±4,3*; D-sal=34,4±8,5; D-flura=36,9±5,9; P- sal=28,8± 5,7; P-

flura=48,9±5,9*; E-sal=28,2±5,4; E-flura=50,4±6,1*). Sugerimos que o FLU 

promoveu efeito do tipo ansiolítico em ratas no M, P e E, mas não do D. Tais 

dados estão de acordo com a hipótese de que possíveis alterações no tônus 

GABAérgico no D alterariam o efeito de drogas BDZs.  

Palavras-chave: Ansiedade, ciclo estral, benzodiazepínicos, receptores 

GABAérgicos  
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TÍTULO: Estudo da participação de vias dopaminérgicas no efeito 

hiperlocomotor do neuropeptídeo S em roedores. 
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Resumo:  

Introdução: Neuropeptídeo S (NPS) é o ligante endógeno de um receptor 

denominado NPRS que está envolvido em várias funções biológicas centrais, 

como locomoção, ansiedade, dor, comportamento alimentar e motivação. 

Estudos sugerem que a hiperlocomoção causada pelo NPS é mediada pelos 

receptores NPSR. Este estudo pretende investigar os efeitos locomotores do 

NPS em camundongos tratados intracerebroventricularmente (icv) com uma 

toxina dopaminérgica, a 6- hidroxidopamina (6-OHDA). Métodos e Resultados: 

Camundongos fêmeas Swiss foram tratadas icv com 6-OHDA, um dia após 

cirurgia estereotáxica. Três dias depois, os animais foram tratados também icv 

com NPS (0.1 nmol, 2mcl) ou salina, e a distância percorrida (m) durante 30 

min de observação foi avaliada no teste do campo aberto. O comportamento do 

animal foi analisado pelo software Any-Maze (Stoelting, USA). Nossos 

resultados mostraram que o NPS 0.1 nmol, em nossas condições 

experimentais, não afetou per se a distância percorrida durante os últimos 15 

minutos de observação. A administração de 6-OHDA diminuiu discretamente a 

distância percorrida, particularmente nos últimos 15 minutos do teste. A 

administração de NPS, 5 minutos antes do teste, restaurou a hipocinesia 

induzida pela 6-OHDA, atingindo significância estatística. Conclusão: Esses 

achados sugerem que o NPS, em dose inativa, é capaz de restaurar a 

hipocinesia induzida pela lesão parcial de vias dopaminérgicas no sistema 

nervoso central.  

Palavras-chave: Dopamina, Locomoção, Camundongo, Neuropeptídeo S, 6- 

Hidroxidopamina  
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Resumo:  

O interesse no uso de microemulsões (ME) como sistemas de liberação de 

fármacos se deve à sua composição com alto teor de surfactantes o que 

confere uma capacidade de incorporar moléculas hidofóbicas e/ou insolúveis. 

O objetivo deste trabalho foi analisar a taxa de incorporaçao (TI) de PenGB em 

ME contendo Lipoid S100, Tween 80 e Mygliol 812N. Foram produzidas 6 

formulações de ME a partir de um diagrama ternário prévio. À essas foram 

incorporados 500 µg/mL de PenGB a cada formulação. Dois grupos de 

amostras: ME bulk e ME/PenGB foram analisados sob parâmetros de pH, 

condutividade e estabilidade por ciclo gelo/degelo. A TI foi analisada por CLAE 

em metodologia calibrada (y=3E+07x-1129 e R2=0,9994). Todas as amostras 

apresentaram-se homogêneas e transparentes ao longo do estudo. 

Respectivamente para os grupos ME bulk e ME/PenGB o pH médio foi igual a 

6,5 e 6,0. A redução desses valores dá-se provavelmente devido ao caráter 

ácido da PenGB. A condutividade média de ambos os grupos foi igual a 

1103,93±1,50 µS/cm, e confirma o caráter externo aquoso dessas formulações. 

As ME/PenGB demonstraram maior estabilidade, provavelmente devido à 

capacidade da PenGB em se localizar na interface das gotículas e diminuir a 

tensão interfacial. A TI variou de 24,47 a 57,01%. percebeu-se que a 

concentração de tensoativos influencia nesse aspecto. Pode-se concluir que a 

presença de PenGB promove alterações favoráveis na estabilidade das MEs, e 

a boa TI indica a viabilidade da formulação.  

Palavras-chave: microemulsões, Penicilina, sistema de liberação de fármaco  
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Resumo:  

Introdução - Os Centros de Informação sobre Medicamentos (CIM) surgiram da 

tentativa de promover o uso racional de medicamentos. Objetivo - O objetivo 

deste trabalho é manter sempre atualizadas as informações do banco de dados 

eletrônico destinado a pesquisa e dotar o aluno de conhecimento para 

desenvolver habilidades relativas à pesquisa bibliográficas. Metodologia - Foi 

desenvolvido um estudo transversal das Solicitações de Informação (SI), 

analisadas segundo as variáveis propostas por literaturas especializadas. 

Resultados - O período apresentou uma média de 24,3 SI/mês. A maioria é 

relacionada á administração/uso de medicamentos (24,34%), solicitadas por 

farmacêuticos hospitalares (33,7%); o tempo gasto na emissão das respostas 

foi de 5-30 minutos e 1-24 horas em 27,71%; Os medicamentos mais 

questionados são os pertencentes ao grupo A, segundo a classificação ATC 

(Anatomical Therapeutic Chemical); e 48,7% das SI foram respondidas 

utilizando apenas uma fonte bibliográfica, destacando-se o MICROMEDEX® 

(52,05), sendo recomendada a consulta em pelo menos duas fontes terciárias 

antes de emitir uma resposta final. A baixa demanda do período, em relação a 

outros trabalhos, pode ser justificada pelo curto período de funcionamento do 

CIM (segunda a sexta, de 07h00 as 11h00). Conclusão - Os resultados obtidos 

estão de acordo com outros CIM brasileiros. Entretanto, os parâmetros devem 

ser melhorados a fim de atingirem padrões internacionais.  

Palavras-chave: Centros de Informação; Serviços de Informação sobre 

Medicamentos.  
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TÍTULO: Identificação e análise de informações sobre as aterações sexuais por 
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Resumo:  

A lesão medular é um comprometimento neurológico da medula espinal que 

acarreta, dentre outros distúrbios, alteração da função sexual. Diante disso, 

esta pesquisa teve por objetivo analisar os aspectos sócio-demográficos, 

clínicos e relacionados à atividade sexual e satisfação sexual de indivíduos 

com lesão medular residentes na região metropolitana de Natal/RN. A pesquisa 

adotou uma abordagem descritiva, na qual participaram 53 homens com lesão 

medular recrutados de janeiro a março de 2011. Observamos um grande índice 

de causas de lesão por arma de fogo (40%) tendo como maior seqüela a 

paraplegia (68%) e uma predominância de indivíduos jovens, com média de 

idade de 34,92 anos. Após a lesão, as alterações sexuais referidas pelos 

indivíduos foram dificuldade de manter a ereção e ter ejaculação, além da 

diminuição da freqüência sexual, embora 71% tenham referido estar 

moderadamente e muito satisfeitos sexualmente. Os mesmos ainda apontam a 

importância do aconselhamento sexual durante o tratamento geral, sendo 

essencial no processo de reabilitação. A partir desses resultados, percebemos 

a importância do aconselhamento sexual, sendo necessária uma melhor 

preparação dos profissionais que atuam junto a esse público.  

Palavras-chave: Lesão Medular. Alterações sexuais. Reabilitação Sexual.  
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TÍTULO: EFEITOS DE PEIXES PLANCTÍVOROS ONÍVOROS SOBRE A 

BIOMASSA ZOOPLANCTÔNICA MEDIADOS PELO APORTE DE 

NUTRIENTES E DETRITOS ALÓCTONES. 
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Resumo:  

O objetivo do trabalho foi analisar se os efeitos da Tilápia do Nilo sobre a 

biomassa zooplanctônica dependem do aporte de nutrientes e detritos 

alóctones. Para tanto, foi realizado um experimento em mesocosmos durante 

sete semanas. O delineamento experimental foi do tipo fatorial 2x2x2 

manipulando dois níveis (presença e ausência) de cada fator (Tilápia, detrito e 

nutriente) totalizando oito tratamentos com todas as possíveis combinações 

dos fatores. Uma ANOVA trifatorial com os dados transformados (Log 10) foi 

utilizada para testar os efeitos dos fatores e suas interações sobre a biomassa 

zooplanctônica. Os resultados mostram que a adição de detritos aumentou a 

biomassa de rotíferos, Ciclopóidas e zooplâncton total. A adição de nutrientes 

aumentou a biomassa de Calanóidas e zooplâncton total, enquanto a adição de 

Tilápias só aumentou a biomassa de rotíferos. Os resultados ainda mostram 

que a adição de detritos reduziu a biomassa de Calanóidas, mas apenas na 

ausência de nutrientes. Além disso, a biomassa de Náuplios e zooplanctônica 

total aumentaram com a adição de detritos, mas somente na ausência de 

Tilápias. Os resultados sugerem que a adição de detritos aumenta a biomassa 

fitoplanctônica e zooplanctônica através da lixiviação de nutrientes detrital e 

que o plâncton é mais influenciado por mecanismos de controle ascendentes 

do que por mecanismos descendentes. Os efeitos da Tilápia sobre o 

zooplâncton foram fracos e dependentes do aporte de nutrientes e detritos 

alóctones.  

Palavras-chave: Tlilápia do Nilo, zooplâncton, nutrientes, detritos alóctones  
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TÍTULO: Estudo integrativo dos mecanismos para absorção e distribuição do 

K+ em plantas de feijão caupi 

AUTOR: LORENA ISABEL SANTOS 

ORIENTADOR: EDUARDO LUIZ VOIGT  

Resumo:  

O K+ é um dos nutrientes minerais requeridos em maiores quantidades pelas 

plantas e é o cátion mais abundante nas células vegetais. A falta desse 

nutriente pode afetar decisivamente a produtividade de diversas culturas. As 

plantas desenvolveram diversos mecanismos de transporte envolvidos na 

absorção e na distribuição do K+. Sob condições de carência de K+, as plantas 

adquirem esse nutriente a partir da solução do solo por mecanismos de 

absorção com alta afinidade. O presente trabalho tem como objetivo geral foi o 

estudo integrativo entre os mecanismos de absorção e a distribuição do K+ em 

plantas de feijão caupi cultivar Pitiúba. Para estudar a contribuição relativa da 

via sensível e da via insensível ao NH4+ para a absorção radicular de K+ nas 

raízes de feijão caupi, foram realizados experimentos com raízes destacadas, 

segundo a abordagem de exaustão do meio externo. De forma complementar 

foram desenvolvidos experimentos usando a técnica da exudação radicular 

para verificar o efeito da concentração externa de K+ e Na+ sobre o 

carregamento do xilema. De acordo com os resultados obtidos, a absorção de 

K+ por mecanismos de alta afinidade nas raízes de feijão caupi ocorre por uma 

via sensível e uma via insensível ao NH4+. Além disso, as plantas expostas à 

privação de K+ e ao NaCl apresentam maior carregamento de Na+ e menor de 

K+ no xilema, que as plantas tratadas apenas com NaCl.  

Palavras-chave: Nutrição mineral, raízes, via sensível, xilema  
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TÍTULO: ATIVIDADE ANTI-INFLAMATÓRIA DO EXTRATO AQUOSO DAS 

FOLHAS DE Jatropha gossypiifolia L. (PINHÃO-ROXO) EM RATOS 
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Resumo:  

Jatropha gossypiifolia L. (Euphorbiaceae), popularmente conhecida como 

pinhão- roxo, é uma espécie vegetal renomada pelo conhecimento popular 

como detentora de uma série de propriedades medicinais, dentre as quais se 

destaca o uso como anti-inflamatório, antimicrobiano, antitérmico, cicatrizante e 

anti- hipertensivo. Ela está incluída na Relação Nacional de Plantas Medicinais 

de Interesse ao Sistema Único de Saúde (RENISUS) justamente por seus 

reconhecidos potenciais terapêuticos. Chás de várias partes da planta são 

utilizados popularmente, para as mais variadas condições clínicas. No entanto, 

a literatura é escassa de estudos fitoquímicos e farmacológicos de extratos 

aquosos de suas folhas. Nesse sentido, o presente estudo tem por objetivo 

avaliar a atividade anti-inflamatória sistêmica do extrato aquoso de folhas de J. 

gossypiifolia, em ratos Wistar, utilizando o modelo de edema de pata induzido 

por carragenina e, além disso, caracterizar preliminarmente a constituição 

química do extrato através de triagem fitoquímica e cromatografia em camada 

delgada. Foi detectada a presença de flavonóides (isoorientina e vitexina) como 

principais substâncias do extrato aquoso das folhas e demonstrou-se que, nas 

doses de 100 e 200 mg/kg, ele foi capaz de reduzir o efeito edematogênico 

induzido pela carragenina (p<0,05 em relação ao grupo controle) com 

intensidade semelhante ao anti- inflamatório padrão indometacina, o que revela 

o potencial da planta como fonte de moléculas bioativas.  

Palavras-chave: Jatropha gossypiifolia, inflamação, edema, carragenina, 

flavonóides.  
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TÍTULO: Atividade antioxidante de polissacarídeos sulfatados das algas 

Sargassum felipendula e Dyctiopteris delicatula 
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Resumo:  

Algas marinhas são fontes de polissacarídeos sulfatos (PSs) e muitas das 

algas já estudadas apresentam PSs com diversas atividades farmacológicas 

como anticoagulante, antitumoral, antioxidante e antiviral. Recentemente, 

extratos ricos em PSs de duas algas ( Dycttiopeteris delicatula e Sargassum 

filipendula) do litoral potiguar demonstraram excelente atividade antioxidante e 

anticoagulante. Porém se faz necessário isolar os PSs destes extratos para se 

determinar se estas atividades são pertencentes aos PSs. Com este intuito, 

PSs da duas espécies de algas foram extraídos por proteólise e fracionados 

por adição de volumes crescentes de acetona. Obteve-se as frações DD-F0,5v; 

DD- F0,7v; DD-F1,0v; DD-F1,3v; DD-F1,5v e DD-F2,0v da alga D. delicatula; e 

SF- F0,5v; SF-F0,7v; SF-F1,0v; SF-F1,5v e SF-F2,0v da alga S. filipendula. Só 

foi identificada atividade anticoagulante para os PSs de D. delicatula, com 

destaque para DD-F1,5v, cuja atividade foi semelhante a do anticoagulante 

comercial Clexane. Cinco diferentes testes foram realizados para avaliar a 

atividade antioxidante dos PSs. Todos os PSs apresentaram atividade positiva 

para capacidade antioxidante total, poder redutor e quelação metálica, 

destacou-se SF-F1,0v que com 0,05 mg apresentou 93,6% de poder redutor. 

Estudos futuros de caracterização estrutural serão realizados para se 

determinar correlações entre estrutura/atividade dos PSs obtidos.  

Palavras-chave: Fucana, coagulação, envelhecimento celular, radicais livres  
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TÍTULO: Padronização do efeito do tipo ansiogênico promovido pela retirada do 

etanol após consumo crônico 
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Resumo:  

Na clínica, a retirada do etanol crônico gera sintomas de ansiedade. Visamos 

observar se a retirada de etanol após consumo crônico geraria 

comportamentos relacionados à ansiedade em ratos de laboratório. Utilizamos 

51 ratos Wistar (60 dias) vindos do Biotério do DBF-CB-UFRN, que possuíam 

livre acesso às soluções de etanol ou à água e à comida. O consumo de etanol 

foi iniciado com a solução de etanol 2%, aumentada a cada 3 dias para 4% e 

6%. No 21° dia, o etanol 6% foi substituído por água. Os animais do grupo 

controle receberam água durante todo o experimento. 72 h após a retirada do 

etanol, os ratos foram submetidos ao labirinto em cruz elevado (LCE). No 

experimento 1, visando a validação farmacológica do LCE, 30 min antes do 

teste um grupo de animais controle recebeu a injeção i.p. de flurazepam (FLU) 

na dose de 7,5mg/Kg/mL. Os resultados mostraram que o FLU e a retirada não 

alteraram as entradas nos fechados e a % de entradas nos abertos. Porém, o 

FLU aumentou a % de tempo nos abertos do LCE [(média±EPM), n: água-

sal:31,2±4,5; água-FLU:49,7±7,9*; etanol-sal:19,6±4,0, n=6-8, *p<0,05]. No 

experimento 2, mantendo o mesmo protocolo de retirada do experimento 1, os 

animais submetidos à retirada de etanol apresentaram menores % de entradas 

e de tempo nos abertos [(média±EPM): água:12,8±3,8; etanol:2,9±1,4*, n=6-8, 

*p<0,05]. Nossos dados mostraram que a retirada do etanol após consumo 

crônico reduziu a exploração dos braços abertos do LCE, sugestivo de efeito 

do tipo ansiogênico.  

Palavras-chave: etanol, ansiedade, labirinto em cruz elevado, modelos animais  
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TÍTULO: EPIDEMIOLOGIA DAS DISFUNÇÕES TEMPOROMANDIBULARES 

EM ALUNOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UFRN 
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Resumo:  

Disfunção Temporomandibular (DTM) inclui distúrbios do sistema mastigatório, 

envolvendo musculatura, articulações temporomandibulares e estruturas 

relacionadas à estes. O objetivo do estudo é verificar a epidemiologia de DTM 

no curso de Odontologia da Universidade federal do Rio Grande do Norte e 

avaliar a qualidade de vida, ansiedade e saúde geral desses estudantes. A 

amostra foi constituída de 101 alunos, avaliados por meio de três questionários, 

com o objetivo de quantificar o nível de ansiedade (IDATE–Índice de Ansiedade 

Traço- Estado); saúde geral (Questionário de Saúde Geral–QSG) e qualidade 

de vida (WHOQOL). O Protocolo de Fonseca foi aplicado para diagnosticar a 

presença e o grau de disfunção. 58,9% dos alunos apresentaram DTM. Entre 

os indicadores de saúde geral as alterações referentes ao sono (p=0,003) e os 

distúrbios psicossomáticos (p=0,048) apresentaram uma relação 

estatisticamente significativa com os diferentes graus de DTM, e os indicadores 

estresse psíquico (p=0,007), desconfiança no desempenho (p=0,005) e 

distúrbios psicossomáticos (p=0,002) apresentaram uma relação 

estatisticamente significativa com a presença de DTM. Quanto à associação 

entre qualidade de vida e DTM, houve associação estatisticamente significativa 

entre o domínio "psicológico" e a presença de DTM (p=0,004). Conclui-se, além 

da alta prevalência de DTM, que alguns domínios psicológicos são importantes 

indicadores psicossociais associados à presença e os diferentes graus de 

severidade de DTM.  

Palavras-chave: Disfunção Temporomandibular,Ansiedade, Saúde 

geral,Qualidade de vida  
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TÍTULO: Saberes e práticas no atendimento de urgência psiquiátrica em Natal-

RN  
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Resumo:  

O presente estudo investiga os saberes e práticas que norteiam o atendimento 

de urgências psiquiátricas em Natal-RN no contexto da Reforma Psiquiátrica 

brasileira e sua interface com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU). Partimos do conhecimento histórico e socialmente construído acerca 

da doença mental, com ênfase nas transformações ocorridas no âmbito 

conceitual e assistencial na saúde mental brasileira. Trata-se de um estudo 

qualitativo, cujo cenário é o SAMU-Natal, os sujeitos da pesquisa são 

trabalhadores do SAMU da cidade de Natal-RN que lidam na assistência direta 

às urgências psiquiátricas. A análise da realidade estudada demonstrou que as 

práticas pautadas em atitudes farmacológicas e de contenção mecânica 

predominam durante a abordagem do sujeito em urgência psiquiátrica, o que 

nos leva a considerar que a formação e a qualificação profissional de 

trabalhadores do SAMU imprescinde de articulação com os princípios da 

Reforma Psiquiátrica brasileira e os avanços conquistados pela rede de 

atenção à saúde mental no país. Concluímos que a atenção psicossocial tem 

sido uma conquista e um avanço da assistência em saúde mental no Brasil, 

devendo como tal, ser reconhecida também no âmbito dos serviços de 

urgência psiquiátrica em Natal-RN. Para tanto, consideramos fundamental a 

abordagem da Reforma Psiquiátrica brasileira pelos órgãos formadores de 

profissionais de saúde em Natal-RN, a exemplo do que se preconiza pela rede 

nacional de atenção à saúde mental.  

Palavras-chave: Saúde mental. Emergências. Intervenções na crise.  
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TÍTULO: INFLUÊNCIA DO CICLO ESTRAL NA TAREFA DE MEDO 

CONDICIONADO AO CONTEXTO EM RATAS 
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CO-AUTOR: ANDRE DE MACEDO MEDEIROS 
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Resumo: Diferenças entre ratos e ratas quanto a seus desempenhos em 

tarefas de memória poderiam estar relacionadas às variações comportamentais 

das fêmeas ao longo do ciclo estral, mas estudos que investigam essa 

possibilidade mostram resultados controversos. Por outro lado, tarefas de 

memória podem ser modificadas pelos hormônios sexuais, e sabe-se que 

estes, por sua vez, são variáveis entre as fases do ciclo estral.  

A maioria dos estudos nesse tópico tem usado modelos animais machos e, 

devido à grande variação dos hormônios ao longo do ciclo estral, é importante 

também estudar esse comportamento em fêmeas. 

Aqui, investigamos os efeitos do ciclo estral em ratas Wistar (n = 7), com 4 – 5 

meses de idade, na evocação de uma memória aversiva no paradigma do 

condicionamento de medo ao contexto. Essa tarefa de memória consiste em 

expor o animal a uma caixa cujo fundo é feito de barras de metal através das 

quais choques são administrados. Uma sessão de teste (sem os choques) foi 

realizada 24 h depois e os comportamentos de congelamento (freezing) bem 

como tentativas de fuga foram quantificados.  

O esfregaço vaginal das ratas foi analisado para determinar a fase do ciclo 

estral. Para este estudo, foram consideradas apenas as fases de metaestro e 

proestro, quando os níveis de estrógeno são, respectivamente, mínimo e 

máximo. Os resultados não mostram diferenças estatisticamente significativas 

para nenhuma das variáveis (tempo de freezing e tentativas de fuga) nas 

sessões de treino ou teste.  

Palavras-chave: Estrógeno; ciclo estral; medo condicionado; cognição  
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Resumo:  

O Programa Saúde da Família (PSF) é uma estratégia que prioriza as ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos e da família, do 

recém- nascido ao idoso, sadios ou doentes de forma integral e contínua. A 

avaliação em saúde tem como pressuposto a verificação da eficiência, eficácia 

e efetividade das estruturas, processos e resultados relacionados ao risco, 

acesso e satisfação dos cidadãos frente aos serviços públicos de saúde na 

busca da resolubilidade e qualidade. Nesse contexto o presente estudo teve 

como objetivo, avaliar a satisfação dos usuários da estratégia de saúde da 

família (ESF) em Santa Cruz/RN. Trata-se de um estudo descritivo, 

quantitativo, realizado em Santa Cruz. Os dados foram coletados por meio de 

entrevista estruturada aos usuários que frequentam as 10 equipes de PSF de 

Santa Cruz. Observou-se satisfação dos usuários em relação à ESF no que diz 

respeito ao acesso ao serviço; acolhimento; estrutura física; relação equipe de 

saúde/usuários e resolutividade. No entanto constatou-se insatisfação para os 

indicadores horário de atendimento; número de atendimentos/dia; oportunidade 

de fazer reclamações e distribuição de medicamentos. Espera-se que os 

resultados deste estudo possam estimular reflexões que favoreçam mudanças 

na atenção à saúde ofertada pelo serviço pesquisado, com a sensibilização e 

ação junto à equipe multiprofissional na adequação das ações, ao modelo de 

atenção proposto pelo Sistema único de Saúde (SUS).  

Palavras-chave: Pesquisa sobre Serviços de Saúde; Estratégia Saúde da 

Família  
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Resumo:  

Diante da epidemia da AIDS no Brasil, alguns paradoxos merecem uma 

atenção mais efetiva. Se, por um lado, as informações sobre transmissão e 

prevenção do HIV/Aids têm sido amplamente divulgadas, por outro, a epidemia 

aumenta no número de casos. O aconselhamento no âmbito do Programa 

Nacional de DST/Aids, é uma estratégia para a prevenção, pautada em uma 

relação de confiança entre profissional e cliente, se estabelecendo por ações 

de apoio e transmissão de conteúdos preventivos. Assim, objetivamos avaliar a 

satisfação de usuários que procuraram atendimento num Serviço de 

Assistência Especializada em HIV/Aids em Natal/RN, acerca das ações de 

aconselhamento e prevenção às DST/Aids. Trata-se de um estudo avaliativo, 

com abordagem quantitativa, com uso de formulário estruturado. Com 

indicadores: exercício de acolhimento; escuta ativa; comunicação competente; 

avaliação de riscos e reflexão conjunta sobre alternativas para novos hábitos 

de prevenção; e orientação sobre os aspectos clínicos e do tratamento. Com 

revisão sistematizada sobre o assunto identificamos que existem poucos 

estudos acerca do tema remetendo a necessidade de novas pesquisas para 

aprofundar o conhecimento sobre o aconselhamento em HIV/AIDS no Brasil 

para apontar indicadores de melhoria da qualidade da assistência, subsidiar a 

discussão de estratégias a fim de aprimorar e/ou adequar o funcionamento dos 

serviços que atendem a portadores de HIV/Aids, colaborando para o 

direcionamento de políticas públicas em saúde.  

Palavras-chave: Avaliação; Aconselhamento; Satisfação do usuário; DST/AIDS.  
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Resumo:  

A Doença de Parkinson (DP) é definida como uma síndrome neurológica clínica 

decorrente de lesão no sistema extrapiramidal, resultando em importantes 

sinais cardinais, que podem ocasionar redução no comprimento da passada, 

velocidade, excursão angular das articulações dos membros inferiores e picos 

propulsivos das forças de reação ao solo. Este estudo tem como objetivo 

investigar os efeitos da adição de carga no treinamento de marcha na esteira 

em 20 indivíduos com DP, sendo a maioria do sexo masculino (60%), com 

tempo de diagnóstico variando entre 1 e 9 anos e idade entre 41 e 75 anos; 

avaliando-se o nível de incapacidade, funções cognitivas e o perfil clínico-

funcional, respectivamente, através da Escala de Estágio de Incapacidade de 

Hoehn e Yahr modificada, Mini Exame do Estado Mental (MEEM) e UPDRS. O 

projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte e os participantes assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, tendo, portanto, sua marcha avaliada por 

meio de um sistema de captura de imagens Qualisys Motion Capture System. 

Verificou-se que o membro inferior direito (60%) foi apontado como sendo o 

membro inferior dominante, enquanto o esquerdo representou 40% do total. O 

lado direito também foi citado pela maioria (85%), como membro inferior mais 

afetado.  

Palavras-chave: Doença de Parkinson; marcha em esteira; carga  
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CÓDIGO: SB0155 

TÍTULO: Imunoexpressão do FOXP3 em granulomas periapicais e cistos 

radiculares AUTOR: RANIEL FERNANDES PEIXOTO 

ORIENTADOR: MARCIA CRISTINA DA COSTA MIGUEL 

CO-AUTOR: JOABE DOS SANTOS PEREIRA 

CO-AUTOR: CRISTIANE LORENA MAIA PINHEIRO 

CO-AUTOR: BÁRBARA VANESSA DE BRITO MONTEIRO  

Resumo:  

As células T regulatórias (Treg) possuem a função de modular as respostas 

imunes, sendo o FoxP3 considerado o marcador mais confiável para identificar 

este subtipo celular. Esse estudo avaliou e comparou a quantidade de células 

FoxP3+ em granulomas periapicais (GPs) e cistos radiculares (CRs), 

relacionando- a com a intensidade do infiltrado inflamatório nestas lesões e 

com a espessura do epitélio nos CRs. Foram avaliados 30 GPs e 30 CRs. As 

células FoxP3+ foram contadas em 5 campos, estabelecendo-se o valor médio 

para cada espécime. O teste de Mann-Whitney foi empregado para analisar 

diferenças na quantidade de células FoxP3+ em relação ao tipo de lesão (GP e 

CR), intensidade do infiltrado inflamatório (leve/moderado e severo) e 

espessura do epitélio nos CRs (atrófico e hiperplásico). A pesquisa foi 

aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFRN com parecer no 056/10. A 

análise das células FoxP3+ revelou média de 3,24 nos GPs e de 1,60 nos CRs 

(p=0,005). Não foram constatadas diferenças significativas na quantidade de 

células FoxP3+ em relação à intensidade do infiltrado inflamatório (p=0,340) e 

à espessura do epitélio nos CRs (p=0,737). Nossos resultados sugerem uma 

maior participação das células T reguladoras na modulação da resposta 

inflamatória nos GPs. Além disso, a presença de um ambiente regulatório 

menos efetivo nos CRs, associado aos altos níveis de mediadores inflamatórios 

relatados na literatura, poderia contribuir para um maior crescimento destas 

lesões.  

Palavras-chave: Granuloma periapical, Cisto radicular, FoxP3, Células Treg, 

Patogênese  
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TÍTULO: Participação de receptores D2 na hiperlocomoção induzida pelo 

Neuropeptídeo S em camundongos. 

AUTOR: LISIANE DE SANTANA SOUZA 

ORIENTADOR: ELAINE CRISTINA GAVIOLI 

CO-AUTOR: LUANA LIMA SILVA DE ARAÚJO  

Resumo:  

O Neuropeptídeo S (NPS) é um peptídeo composto por 20 aminoácidos 

recentemente descoberto, que se liga a um receptor metabotrópico 

denominado NPSR. A ligação do peptídeo ao seu receptor desencadeia 

diversos efeitos, como: hiperlocomoção, ansiólise, anorexia, antinocicepção e 

melhoria da memória. Estudos recentes sugerem uma interação entre o 

sistema dopaminérgico e o sistema do NPS, hipótese que tentamos elucidar 

neste trabalho. Camundongos Swiss fêmeas foram submetidos ao teste do 

campo aberto por 30 minutos após receberem um dos seguintes tratamentos: 

salina ip + salina icv; haloperidol 0,03 mg/kg ip + salina icv; salina ip + NPS 1 

nmol icv; haloperidol 0,03 mg/kg ip + NPS 1 nmol icv. Os parâmetros avaliados 

foram a distância percorrida (m) e o tempo de imobilidade (s) dos animais. Os 

dados mostram que os animais do grupo tratado com salina ip + NPS 1 nmol 

icv apresentam aumento da atividade locomotora e diminuição do tempo de 

imobilidade, enquanto que o grupo tratado com a associação haloperidol 0,03 

mg/kg ip + NPS 1 nmol icv não obtém os mesmos efeitos, sinalizando que a 

administração prévia de haloperidol previne o efeito hiperlocomotor do NPS. 

Não houve diferenças quanto à locomoção dos grupos salina ip + salina icv e 

haloperidol 0,03 mg/kg ip + salina icv. Em conclusão, nossos achados sugerem 

que a ativação dos receptores dopaminérgicos está mediando o efeito 

hiperlocomotor do NPS em camundongos.  

Palavras-chave: Neuropeptídeo S, dopamina, locomoção, camundongo.  

 



              XXII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
e-CICT	2011	

	
	

CÓDIGO: SB0159 

TÍTULO: Descrição por cálculos de bioquímica quântica do sitio de ligação do 

receptor AMPA interagindo com agonistas parciais: O efeito das Wilardinas no 

sistema nervoso 

AUTOR: JOSE XAVIER DE LIMA NETO 

ORIENTADOR: GILBERTO CORSO 

CO-AUTOR: EUDENILSON LINS DE ALBUQUERQUE 

CO-AUTOR: UMBERTO LAINO FULCO 

CO-AUTOR: JONAS IVAN NOBRE OLIVEIRA  

Resumo: Receptores Ionotrópicos de Glutamato são essenciais no 

desenvolvimento e homeostase do sistema nervoso, sendo a deficiência nas 

funções normais deste a principal causa de danos no sistema nervoso central. 

Contudo, o mecanismo responsável por suas funções ainda não está 

completamente elucidado. Para auxiliar nessa questão foram obtidos os quatro 

agonistas parciais wilardina (bromo, iodo, flúor e hidrogênio). Pesquisas 

recentes sobre a interação entre drogas-receptor utilizando ferramentas 

computacionais tem se mostrado eficientes na obtenção de dados detalhados 

sobre o funcionamento desses complexos. Assim, a técnica de fracionamento 

molecular com caps conjugados (MFCC) mostra-se eficaz ao indicar áreas de 

maior interação entre ligante-receptor. Utilizando as estruturas cristalografadas 

dos quatro complexos de GluA2-wilardina foram identificados os aminoácidos 

com maior atração e repulsão pelos ligantes, juntamente com a distância em 

que cada resíduo se situa no receptor, além destes, a ordem de energia de 

interação, FW>BrW>IW>HW, foi obtida. O aminoácido Glu705 foi identificado 

como o resíduo de maior interação com os ligantes juntamente com Arg485, 

enquanto Lis656 e Lis449 são os resíduos com maior energia de repulsão. 

Juntamente com a confirmação de dados experimentais, também foram obtidos 

The655, Leu650, The480, Leu479 como resíduos importantes para a 

manutenção das funções do receptor. Com a obtenção destes dados é possível 

o entendimento detalhado do receptor AMPA  

Palavras-chave: GluA2, MFCC, Wilardinas, Residuos  
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TÍTULO: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UM PACIENTE COM 

INSUFICIÊNCIA CORONARIANA: UM ESTUDO DE CASO. 

AUTOR: JOELMA DOS SANTOS SILVA 

ORIENTADOR: VALDECY FERREIRA DE OLIVEIRA PINHEIRO 

CO-AUTOR: LUCÉLIA MARIA CARLA PAULO DA SILVA DUARTE 

CO-AUTOR: THAYSE MINOSA DOS SANTOS SILVA 

CO-AUTOR: AMINNA KELLY ALMEIDA DE OLIVEIRA  

Resumo: A insuficiência coronariana caracteriza-se por deficiência na irrigação 

miocárdica devido diminuição da luz do diâmetro interno de uma ou mais 

artérias coronárias.OBJETIVOS:Traçar um plano assistencial de enfermagem 

para um paciente com insuficiência coronariana;identificando os diagnósticos e 

prescrições de enfermagem, segundo o North American Nursing Diagnosis 

Association(NANDA). METODOLOGIA:Trata-se de um estudo de caso, 

realizado em um Hospital Universitário no município do Natal/RN. A coleta de 

dados se deu através da análise documental em prontuário e realização de 

Histórico de Enfermagem.RESULTADOS:os principais diagnósticos de 

enfermagem foram:Mobilidade física prejudicada caracterizada pela habilidade 

comprometida de se mover no ambiente relacionada à fraqueza 

muscular;Privação de sono caracterizado pela dificuldade de adormecer 

relacionado à mudança de ambiente, hospitalização;Risco para função 

respiratória prejudicada relacionada à imobilidade corporal comprometida 

secundária à cirurgia torácica.Realizaram-se as seguintes prescrições:Verificar 

sinais vitais imediatamente após atividades;Manter cabeceira da cama elevada 

em posição semi-fowler;Máscara de Venturi se necessário;Movimentar as 

extremidades e flexionar dedos das mãos e dos pés a cada 

hora.CONCLUSÕES:Percebe-se com o estudo a fundamental importância que 

a construção de um plano assistencial de enfermagem individualizado possui 

para proporcionar um atendimento voltado para as reais necessidades do 

paciente.  

Palavras-chave: Assistencia de enfermagem, insuficiência coronariana  
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CÓDIGO: SB0164 

TÍTULO: AVALIANDO A EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE O DIAGNÓSTICO E 

PREVENÇÃO DA HANSENÍASE COM ESTUDANTES DO ENSINO 

FUNDAMENTAL DE PARNAMIRIM-RN. 

AUTOR: LUCÉLIA MARIA CARLA PAULO DA SILVA DUARTE 

ORIENTADOR: CLELIA ALBINO SIMPSON 

CO-AUTOR: THAYSE MINOSA DOS SANTOS SILVA 

CO-AUTOR: IZABELLA BEZERRA DE LIMA 

CO-AUTOR: MÔNICA GISELE COSTA PINHEIRO  

Resumo: A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa crônica que acomete 

pele e nervos periféricos. Se não tratada precoce e adequadamente pode levar 

à deformidades.O Brasil é o 2o país em número de casos dessa doença no 

mundo e a região Nordeste é uma das que apresenta os mais altos índices de 

casos detectados.Diante isso,ações educativas visando ampliar o 

conhecimento da população são de extrema relevância.OBJETIVO: Avaliar o 

impacto de ações educativas em saúde relacionadas à prevenção, diagnóstico 

e tratamento dessa enfermidade, assim como informar sobre aspectos 

relacionados à doença para escolares.METODOLOGIA:Estudo exploratório-

descritivo combinados.Tendo como publico alvo 11 turmas de escolares entre a 

faixa etária de 12 a 19 anos de escolas do bairro de Passagem de Areia, 

Município de Parnamirim/RN.Os dados foram obtidos por meio de uma 

avaliação(pré-teste e pós-teste) dos conhecimentos prévios dos alunos a cerca 

da hanseníase.A partir disso,se realizou palestras com o intuito de esclarecer 

sobre a doença.RESULTADOS:Inferiu-se o escasso conhecimento prévio dos 

escolares acerca da hanseníase para detecção da doença.Após a realização 

de palestras evidenciou-se um esclarecimento sobre a doença,refletido na 

porcentagem de respostas certas sobre a mesma.CONCLUSÃO:constata-se a 

importância da enfermagem no desenvolvimento de ações preventivas sobre 

essa doença,tendo os jovens como veículo disseminador de informações para 

a família e a comunidade em geral.  

Palavras-chave: Hanseníase, enfermagem, educação em saúde.  
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TÍTULO: CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO: RELATO POR 

ALUNOS DA GRADUAÇÃO DE ENFERMAGEM 

AUTOR: KAMILA MAIANE PESSOA DA SILVA 

ORIENTADOR: CLELIA ALBINO SIMPSON 

CO-AUTOR: MÔNICA GISELE COSTA PINHEIRO 

CO-AUTOR: THAYSE MINOSA DOS SANTOS SILVA 

CO-AUTOR: LUCÉLIA MARIA CARLA PAULO DA SILVA DUARTE  

Resumo:  

DE EXPERIÊNCIA VIVENCIADO  

Historicamente, o trabalho na Central de Material e Esterilização tem o  

enfermeiro como seu responsável. A CME não era valorizada, situando-se em 

locais inadequados e com recursos insuficientes ou antiquados. Do mesmo 

modo, o trabalho da enfermagem nesse local não era valorizado no conjunto da 

prática social da enfermagem. OBJETIVO: Relatar de maneira reflexiva a 

dinâmica presente na Central de Material de Esterilização em um hospital de 

referência de Natal-RN. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência 

da vivência de estudantes de enfermagem em uma Central de Material e 

Esterilização que ocorreu no segundo semestre de 2010. RESULTADOS: No 

primeiro dia foi conhecida a estrutura física da unidade e em seguida, 

visualizada a dinâmica da área de preparo e acondicionamento de materiais. O 

segundo dia, na área de armazenamento e distribuição de artigos que tem por 

finalidade centralizar todos os artigos processados e esterilizados para serem 

distribuídos às unidades consumidoras. O processo de esterilização por vapor 

saturado sob pressão foi observado no terceiro dia. E, no último dia, a selagem 

de embalagens. CONCLUSÃO: Constatou-se que apesar de ser uma CME de 

um hospital universitário, alguns fatores vão de encontro aos padrões 

normatizados. No geral, essa vivência integralizou conhecimentos teóricos ao 

prático, contribuindo para a formação de profissionais de enfermagem 

qualificados.  

Palavras-chave: Enfermagem; Esterilização.  
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TÍTULO: O IMPACTO DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE, SOBRE O RISCO DE 

ADOECER EM HANSENÍASE, NOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DO 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM-RN. 

AUTOR: MÔNICA GISELE COSTA PINHEIRO 

ORIENTADOR: CLELIA ALBINO SIMPSON 

CO-AUTOR: THAYSE MINOSA DOS SANTOS SILVA 

CO-AUTOR: LUCÉLIA MARIA CARLA PAULO DA SILVA DUARTE 

CO-AUTOR: IZABELLA BEZERRA DE LIMA  

Resumo: INTRODUÇÃO:A hanseníase, doença infecto-contagiosa crônica, 

acomete pele e nervos.Se não tratada precoce e adequadamente pode levar à 

deformidades. O Brasil é o 2o país em número de casos dessa doença no 

mundo e a região Nordeste é uma das que apresenta os mais altos índices de 

casos detectados. Diante isso, ações educativas visando ampliar o 

conhecimento da população são de extrema relevância. OBJETIVO: Avaliar a 

importância de ações educativas em saúde relacionadas à prevenção, 

diagnóstico e tratamento dessa enfermidade, assim como informar sobre 

aspectos relacionados à doença para escolares.METODOLOGIA:Estudo 

exploratório-descritivo combinados.Tendo como publico alvo 510 alunos do 

ensino fundamental e médio das escolas do bairro de Passagem de Areia, 

Município de Parnamirim/RN. Os dados foram obtidos por meio de uma 

avaliação (pré-teste e pós-teste) dos conhecimentos prévios dos alunos a cerca 

da hanseníase. A partir disso, se realizou palestras com o intuito de esclarecer 

sobre a doença. RESULTADOS: Inferiu-se o escasso conhecimento prévio dos 

escolares acerca da hanseníase para detecção da doença. Após a realização 

de palestras evidenciou-se um esclarecimento sobre a doença, refletido na 

porcentagem de respostas certas sobre a mesma. CONCLUSÃO: constata-se 

a importância da enfermagem no desenvolvimento de ações preventivas sobre 

essa doença,tendo os jovens como veículo disseminador de informações para 

a família e a comunidade em geral.  

Palavras-chave: Hanseníase, enfermagem, educação em saúde.  



              XXiI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
CICT	2011	

CÓDIGO: SB0167 

TÍTULO: CONHECENDO O PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS EX-

PORTADORES DE HANSENÍASE EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE 

REFERÊNCIA EM NATAL/RN. 

AUTOR: GUILHERME CASSEMIRO VARELA DA COSTA 

ORIENTADOR: CLELIA ALBINO SIMPSON 

CO-AUTOR: MÔNICA GISELE COSTA PINHEIRO 

CO-AUTOR: THAYSE MINOSA DOS SANTOS SILVA 

CO-AUTOR: LUCÉLIA MARIA CARLA PAULO DA SILVA DUARTE  

Resumo: A Hanseníase é uma doença infecto-contagiosa causada pelo M. 

leprae, sendo transmitida através das vias aéreas superiores. Pode gerar 

incapacidades físicas e até mesmo deformidades. Configura-se com um dos 

principais problemas de saúde publica mundial. Objetivo: Conhecer o perfil 

social e clínico dos casos de hanseníase tratados recentemente em um 

hospital de referência de Natal/RN. Metodologia: Estudo é do tipo descritivo e 

exploratório combinados, realizado no HUOL. Os dados foram coletados do 

prontuário. Resultados: Houve predominância no gênero feminino. 12,5% dos 

pacientes tinham até 15 anos, 50% maior que 15 e menor que 60 e 37,5% 

apresentaram mais que 60 anos. 3, 12,5% eram analfabetos, 25% tinham o 

ensino fundamental incompleto, 50% com ensino fundamental completo, 12,5% 

esclarecida nos prontuários. 50% dos casos eram PB 50% MB. A maioria não 

apresentou incapacidade e a bailoscopia foi negativa em 50% dos casos. 

Conclusão: Embora a maioria dos casos diagnosticados sejam indivíduos do 

sexo feminino (diferentemente do que ocorre na literatura), este fato indica que 

as mulheres procuram mais os serviços de saúde. A Hanseníase continua 

atingindo principalmente a população em faixa etária economicamente ativa e 

que possui baixo grau de escolaridade. Apenas 50% dos casos não eram 

portadores de incapacidade física e 50% são portadores MB. Forma infectante 

da doença. Para um diagnóstico fidedigno, é interessante adotar 

criteriosamente a baciloscopia como um meio diagnóstico.  

Palavras-chave: Hanseníase, enfermagem, perfil epidemiológico.  
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TÍTULO: Condições de saúde bucal de idosos - um estudo de base 

populacional AUTOR: TAMIRES CARNEIRO DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: KENIO COSTA DE LIMA 

CO-AUTOR: YAN NOGUEIRA LEITE DE FREITAS 

CO-AUTOR: DIVIANE ALVES DA SILVA 

CO-AUTOR: ROMERITO LINS DA SILVA  

Resumo:  

O presente estudo tem como objetivo analisar as condições de saúde bucal da 

população idosa do município de Macaíba-RN. Para tanto, realizou-se o exame 

das condições de saúde bucal, avaliando-se o grau de ataque de cárie, a 

condição periodontal e uso e necessidade de próteses dentárias. O plano de 

amostragem é de base domiciliar, a partir de setores censitários aleatoriamente 

escolhidos. A fim de obter uma amostra representativa da população idosa de 

Macaíba, foram entrevistados 441 indivíduos, nos quais verificou-se uma 

prevalência de 50,8% para o edentulismo e de 28,1% para cárie radicular. 

Sangramento gengival, cálculo dentário e bolsa periodontal estiveram 

presentes em 66,3%, 77,9% e 19,3% dos indivíduos estudados, 

respectivamente. No que diz respeito ao uso e necessidade de prótese, 

observou-se que 46,7% dos idosos usam prótese superior, enquanto que 

apenas 27,8% usam alguma prótese inferior. A necessidade de prótese, por 

sua vez, foi observada em 80% dos indivíduos, quando considerada a arcada 

superior e em 86,4%, quando se avaliou a necessidade de prótese inferior. 

Diante desses resultados, faz-se necessária uma maior atenção à saúde bucal 

da população idosa, com adequação das políticas públicas e dos serviços de 

saúde, promovendo, assim, melhorias na qualidade de vida na faixa etária em 

questão, que tem apresentado uma alta taxa de crescimento em relação à 

população total e necessidade de maiores cuidados.  

Palavras-chave: Idosos e saúde bucal.  
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TÍTULO: EFEITOS DO TREINO SOBRE SUPERFÍCIES INCLINADAS NA 

MARCHA DE INDIVÍDUOS PORTADORES DE ACIDENTE VASCULAR 

ENCEFÁLICO 

AUTOR: ÉLIDA RAYANNE VIANA PINHEIRO GALVÃO 

ORIENTADOR: ANA RAQUEL RODRIGUES LINDQUIST 

CO-AUTOR: GABRIELA LOPES GAMA  

Resumo:  

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma síndrome caracterizada 

clinicamente por alterações no nível de consciência, nas funções motoras, 

perceptivas, sensitivas e na linguagem, com conseqüente comprometimento da 

marcha ocasionando alterações na velocidade, cadência, comprimento da 

passada, simetria e amplitude. Esse estudo objetiva avaliar os efeitos do 

treinamento de marcha em superfícies inclinadas sobre a marcha hemiparética. 

Foram avaliadas a independência funcional, capacidade sensório-motora e 

equilíbrio através da Medida de Independência Funcional (MIF), Escala Fugl-

Meyer e Escala de Equilíbrio de Berg (EEB), respectivamente, e a marcha 

avaliada por meio do sistema de captura de imagens Qualisys Motion Capture 

System®. Ambos os grupos utilizam o sistema de suspensão de peso corporal 

inicialmente de 30% e o grupo experimental realiza treinamento na esteira com 

inclinação de 10%. A intervenção tem duração de 4 semanas, com 3 sessões 

semanais e treino de 20 minutos. Gradativamente e no nível de conforto e 

segurança do paciente, a porcentagem da suspensão é diminuída e a 

velocidade é aumentada a cada sessão. Dos 19 indivíduos que concluíram o 

protocolo 68,4% são do sexo masculino e 31,6% do feminino, com idade 

variando entre 39 e 70 anos (53,73 ± 9,44). O comprometimento do lado 

esquerdo do corpo está presente em 57,9% dos voluntários e o 

comprometimento do lado direito em 42,1% deles. O tempo médio de lesão 

desses indivíduos variou entre 7 e 77 meses (27,63 ± 21,66).  

Palavras-chave: HEMIPARESIA, INCLINAÇÃO, MARCHA  
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TÍTULO: PREVALÊNCIA DE OCLUSOPATIAS EM PACIENTES 

PORTADORES DA SÍNDROME DE BERARDINELLI-SEIP 

AUTOR: ANNIE KAROLINE BEZERRA DE MEDEIROS 

ORIENTADOR: HALLISSA SIMPLICIO GOMES PEREIRA 

CO-AUTOR: ARTHUR COSTA RODRIGUES FARIAS 

CO-AUTOR: KENIO COSTA DE LIMA  

Resumo:  

A Síndrome de Berardinelli-Seip (SBS) ou Lipodistrofia Generalizada Congênita 

é uma síndrome rara caracterizada por várias anormalidades metabólicas que 

envolvem o metabolismo protéico, lipídico e glicídico do indivíduo, com diversos 

problemas associados como diabetes mellitus tipo II, alteraçõs cardíacas, 

crescimento acelerado, hipertrofia muscular, envelhecimento ósseo precoce e 

acromegalia. Há, na literatura, poucos estudos publicados sobre alterações 

causadas pela SBS envolvendo as características odontológicas destes 

pacientes. Portanto, o objetivo deste estudo consistiu em avaliar a condição de 

oclusão dentária em portadores da SBS. Para tanto, selecionou-se todos os 33 

portadores da síndrome residentes no Estado do Rio Grande do Norte. Destes, 

apenas 3 puderam ser incluídos no estudo pois apresentavam idades de 12 

anos ou entre 15 e 19 anos e as condições bucais mínimas exigidas pelo Índice 

de Estética Dental (DAI), índice preconizado pelo Projeto SBBrasil 2010. Os 

resultados nos mostraram que uma participante apresentou uma má oclusão 

definida, com necessidade de tratamento eletivo (DAI=29) e as outras duas 

participantes apresentaram má oclusão severa, com necessidade de 

tratamento altamente desejável (DAI=32; DAI=34). Mordida aberta anterior e 

overjet mandibular anterior também foram verificados. Portanto, conclui-se que 

oclusopatias severas foram diagnosticadas na amostra estudada. Porém, mais 

estudos são necessários para elucidar os achados.  

Palavras-chave: Síndrome de Berardinelli-Seip; Oclusopatias; Condições 

oclusais  
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TÍTULO: Questionário específico para avaliação da qualidade de vida em 

idosas hipertensas submetidas a programa de treinamento resistido 

AUTOR: MURILLO JALES LINS DE LIRA 

ORIENTADOR: PATRICIA ANGELICA DE MIRANDA SILVA NOGUEIRA 

CO-AUTOR: JULIANA FERNANDES DE SOUZA 

CO-AUTOR: IVAN DANIEL BEZERRA NOGUEIRA 

CO-AUTOR: DIEGO AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVEIRA  

Resumo:  

Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é um dos principais 

problemas de saúde pública, afetando principalmente mulheres idosas, onde a 

qualidade de vida (QV) é prejudicada em função das comorbidades inerentes à 

doença em questão. O treinamento resistido (TR) vem sendo cada vez mais 

recomendado como terapêutica não-farmacológica dessa moléstia, por 

contribuir para redução de incapacidades em indivíduos com e sem doenças 

cardiovasculares. Objetivo: Avaliar a QV, dada pelos questionários genérico 

(SF-36) e específico (MINICHAL), em idosas hipertensas submetidas a 

programa de TR. Métodos: O TR foi realizado durante oito semanas, três vezes 

por semana, em dias alternados, com intensidade periodizada ao longo do 

treinamento. Para avaliação da QV, utilizaram-se os questionários SF-36 e 

MINICHAL, antes e após programa de TR. Na análise estatística utilizou-se o 

teste t-student, considerando significativo p<0,05. Resultados: A análise do SF-

36 mostrou um aumento no valor médio de quase todas as variáveis 

analisadas, contrapondo-se apenas aos domínios aspectos sociais e saúde 

mental. Houve diferença significativa com relação ao estado geral de saúde 

(EGS) (p=0,02). Para o MINICHAL não foi observado diferença significativa nos 

domínios analisados. Conclusão: Nossos dados sugerem que o TR mostrou-se 

eficaz com relação ao domínio EGS pertencente ao SF-36. Em contrapartida, 

não foi evidenciado alterações na QV das idosas quando avaliadas com o 

questionário específico MINICHAL.  

Palavras-chave: Envelhecimento, hipertensão, treinamento, qualidade de vida.  
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CÓDIGO: SB0179 

TÍTULO: Composição Corporal por Impedância Bioelétrica de adolescentes 

escolares em dois distritos de Natal/RN. 

AUTOR: SABRINA LOISY DE OLIVEIRA E SILVA 

ORIENTADOR: CLELIA DE OLIVEIRA LYRA  

Resumo:  

Objetivou-se avaliar a composição corporal e estimar a prevalência de excesso 

de gordura corporal dos adolescentes da rede pública de ensino em dois 

distritos sanitários (leste e oeste) do município de Natal-RN. Estudo transversal 

com 129 escolares de 10 a 15 anos, provenientes de estabelecimentos 

municipais de ensino fundamental que participavam do PNAE. Os 

componentes da composição corporal foram aferidos por BIA e o excesso de 

gordura corporal foi definido por %GC &#8805; 25% para os meninos e 

&#8805; 30% para as meninas. Os adolescentes do sexo masculino 

apresentaram em média 3,34%±1,09% de MLG a mais do que as do feminino 

(p < 0,05), assim como da razão ACT/MLG (0,80±0,34; p<0,05). O %GC foi 

maior no sexo feminino em relação ao masculino (diferença média=3,34±1,10; 

p < 0,05). Quanto à faixa etária e a maturação sexual, observou-se que os 

valores médios de MLG e de ACT foram maiores entre os adolescentes que 

estavam na faixa etária de 13 a 15 anos e entre os que eram púberes finais. Os 

adolescentes que tinham obesidade apresentaram todos os valores médios 

praticamente três vezes maiores dos que eram eutróficos e duas vezes aos 

que tinham sobrepeso. Os valores médios de MG não diferiram 

significativamente em relação às faixas etárias. A determinação da composição 

corporal dos adolescentes constitui importante subsídio às políticas de saúde e 

intervenções educativo-terapêuticas, com vistas a prevenir a ocorrência 

precoce de doenças metabólicas decorrentes do estilo de vida.  

Palavras-chave: Adolescente, Composição corporal, Estado nutricional, 

Bioimpedância  
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TÍTULO: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UM PACIENTE COM 

DIAGNÓSTICO DE MIELOMA MÚLTIPLO: UM ESTUDO DE CASO 

AUTOR: ALESSANDRA MIRANDA DA SILVA 

ORIENTADOR: CLELIA ALBINO SIMPSON 

CO-AUTOR: THAYSE MINOSA DOS SANTOS SILVA 

CO-AUTOR: LUCÉLIA MARIA CARLA PAULO DA SILVA DUARTE  

Resumo:  

INTRODUÇÃO: O mieloma múltiplo é caracterizado por uma proliferação dos 

plasmócitos, que são células maduras do linfócito B. Corresponde a cerca de 

10% do total dos cânceres hematológicos. OBJETIVOS: traçar o plano de 

cuidados a ser implementado pela equipe de enfermagem em prol do bem-

estar e promoção da saúde do paciente, de formar a garantir uma assistência 

com abordagem integral, humana e individualizada. METODOLOGIA: Trata-se 

de um estudo de caso, realizado em um Hospital Universitário no município do 

Natal/RN. A coleta de dados se deu através da análise documental em 

prontuário e realização de Histórico de Enfermagem. RESULTADOS: 

Ressaltam-se os seguintes diagnósticos: Déficit de auto- cuidado para 

banho/higiene caracterizado por incapacidade de acesso ao banheiro 

relacionado à dor secundária ao Mieloma; Dor aguda caracterizada 

verbalmente relacionada a trauma tissular secundária à procedimento invasivo. 

Algumas das prescrições realizadas: Realizar o banho no leito; Realizar 

compressas de água morna ao redor da venopunção. CONCLUSÃO: 

Percebemos com o estudo a fundamental importância que a construção de um 

plano assistencial de enfermagem individualizado possui para proporcionar um 

atendimento voltado para as reais necessidades do paciente.  

Palavras-chave: Palavra chave: Assistência de enfermagem; mieloma  
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CÓDIGO: SB0184 

TÍTULO: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES HANSÊNICOS 

ATENDIDOS EM UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA DE NATAL-RN ENTRE OS 

ANOS DE 2008-2010. 

AUTOR: THAYSE MINOSA DOS SANTOS SILVA 

ORIENTADOR: CLELIA ALBINO SIMPSON 

CO-AUTOR: IZABELLA BEZERRA DE LIMA 

CO-AUTOR: MÔNICA GISELE COSTA PINHEIRO 

CO-AUTOR: LUCÉLIA MARIA CARLA PAULO DA SILVA DUARTE  

Resumo: INTRODUÇÃO: A hanseníase, doença infecto-contagiosa crônica, se 

não tratada precoce e adequadamente pode levar a deformidades. O Brasil é o 

2o país em número de casos dessa doença no mundo e a região Nordeste é 

uma das que apresenta os mais altos índices de casos detectados. OBJETIVO: 

Traçar o perfil epidemiológico de pacientes hansênicos atendidos em um 

hospital de referência de Natal-RN. METODOLOGIA: Estudo exploratório-

descritivo combinados. Tendo como publico alvo 261 portadores de hanseníase 

atendidos entre o triênio de 2008-2010 em um hospital de referência em Natal-

RN. Os dados foram obtidos a partir do livro de registro de Hanseníase do 

hospital, assim como através da consulta ao prontuário. RESULTADOS: 

Inferiu-se que: 52,10% dos pacientes eram do sexo masculino, 78,34% na faixa 

dos 16-45 anos, 54,03% procedentes do interior do RN, 41,37% apresentavam 

a forma MHT, 52,10 era multicibacilar, 29,6% apresentou algum grau de 

incapacidade, e que 71,26% dos pacientes tiveram como motivo de saída do 

registro a cura. Além disso, 27,59% dos comunicantes tomaram a 2a dose de 

BCG. CONCLUSÃO: Constatou-se que a hanseníase ainda apresenta 

suscetibilidade para a população na faixa etária economicamente ativa, 

principalmente do sexo masculino, deixando seqüelas em uma parcela 

significativa, podendo acarretar algum tipo de transtorno social. Além disso, 

observou-se a ausência do registro da baciloscopia, sendo esta um critério 

indicado para definição de um diagnóstico fidedigno.  

Palavras-chave: Hanseníase; Enfermagem; Perfil epidemiológico.  
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CÓDIGO: SB0188 

TÍTULO: Neurônios Espelho e Reabilitação Motora Pós-AVC AUTOR: DAYARA 

ALVES FERRO 

ORIENTADOR: ANTONIO PEREIRA JUNIOR  

Resumo:  

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é a principal causa de disabilidade 

motora no Brasil e no mundo. Quando sobrevivem ao AVE, os pacientes têm 

que conviver com sérias limitações físicas e cognitivas, que impedem a 

realização mesmo de tarefas simples e rotineiras (cuidados pessoais, etc). 

Devido ao aumento da expectativa de vida da população brasileira, espera-se 

um incremento na incidência de novos casos de AVE. Daí decorre a 

necessidade de intensificar a pesquisa em tecnologias assistivas para restaurar 

a autonomia e a qualidade de vida destes pacientes.  

Atualmente, a neuroreabilitação de pacientes hemiparéticos pós-AVE é voltada 

principalmente para a recuperação motora através do treinamento repetitivo 

para restaurar a função de membros superiores afetados. A realidade virtual 

(RV) surgiu nos últimos tempos como uma ferramenta promissora na 

neuroreabilitação pós-AVE, devido à possibilidade de engajar o paciente com 

tarefas implementadas em um ambiente virtual enriquecido, com feddback 

visual e háptico e desprovido de riscos.  

O objetivo deste Projeto é verificar se a RV pode servir como ferramenta 

complementar às técnicas fisioterapêuticas convencionais na reabilitação 

motora e cognitiva de pacientes com AVE. 

Serão recrutados 32 pacientes de acordo com os critérios de inclusão e 

exclusão do projeto para início da fese experimental utilizando RV.  

Palavras-chave: AVE, realidade virtual, neuroreabilitação  
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CÓDIGO: SB0190 

TÍTULO: Dermatomicoses em crianças frequentadoras de centros municipais 

de educação infantil da cidade de Natal/RN 

AUTOR: WALICYRANISON PLINIO DA SILVA 

ORIENTADOR: GUILHERME MARANHAO CHAVES  

Resumo:  

As dermatomicoses são micoses superficiais que acometem o estrato córneo e 

tecido cutâneo. Estas são extremamente prevalentes em ambientes 

aglomerados, com compartilhamentos de objetos pessoais. O presente 

trabalho teve como objetivo promover um levantamento epidemiológico das 

dermatomicoses em crianças freqüentadoras de Centros Municipais de 

Educação Infantl (CMEIs), da cidade de Natal-RN. Foram avaliadas crianças de 

0 a 6 anos, de ambos os sexos. Foram coletadas amostras clínicas de crianças 

apresentando lesões sugestivas de dermatomicoses. Para a realização do 

exame direto, escamas epidérmicas e fios de cabelos foram clarificados com 

Hidróxido de Potássio (KOH) a 10%. Amostras coletadas com swab foram 

confeccionadas a fresco. Fitas adesivas foram coradas com azul de metileno. 

Posteriormente ao exame direto, as amostras clínicas foram semeadas em 

ASD, incubadas à temperatura ambiente. A identificação das leveduras foi 

realizada em meio cromogênico CHROMagar Candida®, prova do microcultivo 

e métodos clássicos. Foram coletadas amostras de 102 pacientes, das quais 

55 se apresentaram com resultados positivos (54%). Destes, 51 eram do sexo 

masculino e 51 do sexo feminino. Os resultados positivos estão distribuídos da 

seguinte forma: 22 leveduras do gênero Trichosporon (40%), 10 leveduras do 

gênero Malassezia (18,2%), 10 C. parapsilosis (18,2%) 7 C. albicans (12,7%), 3 

P. ohmeri (5,45%) , 1 C. tropicalis (1,82%), 1 Cryptococcus sp. (1,82%) e 1 

isolado de T. rubrum (1,82%).  

Palavras-chave: Dermatomicoses, Crianças, CMEI  
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TÍTULO: RESPOSTA COMPORTAMENTAL DE FÊMEAS DE CALLITHRIX 

JACCHUS A DESAFIOS AMBIENTAIS FÍSICOS 

AUTOR: LARISSA MARINA PEREIRA SILVA 

ORIENTADOR: NICOLE LEITE GALVAO COELHO 

CO-AUTOR: ANA CECILIA DE MENEZES GALVAO  

Resumo:  

Devido à grande incidência de patologias físicas e mentais associadas ao 

estresse, e a dificuldade de realizar estudos relacionados ao estresse com 

humanos. O Callithrix jacchus, vem sendo amplamente utilizado como modelo 

em estudos sobre estresse e desordens mentais. Alguns estudos já 

investigaram a responsividade desta espécie a agentes estressores sociais, 

como: separação familiar, reunião a co-específicos e isolamento social. Este 

estudo investigou a resposta comportamental de fêmeas adultas (n=5) C. 

jacchus a situações de desafios ambientais. Inicialmente estas foram 

observadas, isoladas, por 28 dias (Fb). Depois, foram transferidas para novas 

gaiolas semelhantes às basais (F2- 7 dias). E em seguida, para uma nova 

gaiola com dimensões menores (F3-7 dias). Observou-se uma diminuição de 

autocatação na F2 com relação a Fb. E reduções na piloereção e marcação de 

cheiro na F3, em relação as demais fases. Esta resposta não era esperada, 

pois as fêmeas desta espécie apresentam um perfil competitivo e 

responsividade ao estresse elevada, reflexo de sua organização social e 

reprodutiva. Entretanto, a dissociação entre hormônio e comportamento não é 

raro em estudos sobre estresse, demonstrando que nem sempre o 

comportamento reflete claramente os estados fisiológicos do individuo. Então, 

se faz necessário finalizar as dosagens hormonais, para correlacionar as 

alterações endócrinas e comportamentais e discutir com mais clareza a 

resposta destes animais a desafios ambientais físicos.  

Palavras-chave: Hipótese do Desafio, Andrógenos, Fêmeas, Callithrix jacchus  
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TÍTULO: Aspectos citogenéticos de peixes insulares brasileiros AUTOR: 

GEORGE ANTUNES PACHECO 

ORIENTADOR: WAGNER FRANCO MOLINA  

Resumo:  

Na família Cichlidae o gênero sul-americano Cichlasoma é considerado um 

agrupamento polifilético. Informações citogenéticas de espécies neotropicais 

são incipientes limitando seu uso na compreensão dos padrões evolutivos 

deste gênero. O presente estudo traz as primeiras informações citogenéticas 

para a espécie Cichlasoma orientale, distribuída pelo NE do Brasil, a partir de 

técnicas de coloração convencional, bandamento-C, impregnação argêntea e 

coloração com fluorocromos base-específicos. Esta espécie apresentou um 

valor diploide de 2n=48 cromossomos, com uma fórmula cariotípica composta 

de 6sm+10st+32a (FN=54). Regiões organizadoras de nucléolo estão 

localizadas na porção terminal do braço curto do 3° par cromossômico (sm). 

Blocos heterocromáticos foram evidenciados nas regiões centroméricas dos 

cromossomos, como também nos braços curtos do par organizador nucleolar, 

única região do cariótipo CMA3 positiva e DAPI negativa. Os dados 

citogenéticos indicam para esta espécie neotropical um cariótipo conservado 

em relação ao gênero, quanto a aspectos estruturais e numéricos, que 

aparentemente teve sua evolução modelada por inversões pericentroméricas. 

Estudos cromossômicos adicionais contribuirão para o melhor entendimento da 

evolução cariotípica dos ciclídeos sul-americanos.  

Palavras-chave: Cichlidae, Cichlasoma, citogenética de peixes.  
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TÍTULO: Diagnóstico das condições de comercialização do camarão na Cidade 

de Natal-RN 

AUTOR: JEISE LOPES DE ARAUJO 

ORIENTADOR: KARLA SUZANNE FLORENTINO DA SILVA CHAVES 

DAMASCENO  

Resumo:  

O camarão marinho cultivado vem se destacando, nos últimos anos, como um 

dos principais responsáveis pelo superávit da balança comercial do pescado 

brasileiro. Neste plano avaliaram-se as condições higiênico-sanitárias de 

comercialização do camarão estocado em gelo na Cidade de Natal-RN. Como 

instrumento de avaliação utilizou-se um roteiro de questões objetivas e 

específicas ao produto comercializado. Aplicou-se o instrumento de avaliação 

em 5 estabelecimentos de comércio varejista formal e em 10 informais. Os 

resultados demonstraram que os estabelecimentos que possuíam um melhor 

padrão de higiene adequado quanto à infra-estrutura foi o comércio varejista 

formal. Os estabelecimentos de comércio informal apresentaram infra-estrutura 

precária e condições higiênico-sanitárias deficientes. Ambos os 

estabelecimentos de comércio varejista formal e informal apresentaram 

acondicionamento sem controle de temperatura, longo tempo de exposição do 

produto e manuseio inadequado do camarão. Com base nesses resultados 

apresentados, fica evidente uma maior necessidade no controle higiênico-

sanitário de comercialização do camarão a fim de garantir o alimento seguro, 

pois a comercialização inadequada pode constituir um risco eminente à saúde 

pública.  

Palavras-chave: Camarão, comércio, qualidade.  
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TÍTULO: Efeito de diferentes técnicas de colheita sobre a capacidade de  

regeneração da macroalga Gracilaria birdiae. 

AUTOR: GUSTAVO LIMEIRA GOMES DE PAIVA BARROS  

ORIENTADOR: ELIANE MARINHO SORIANO 

CO-AUTOR: MARCELLA ARAÚJO DO AMARAL CARNEIRO DAVIM CO-

AUTOR: SERGIO RICARDO DE OLIVEIRA  

Resumo:  

No Rio Grande do Norte o extrativismo de macroalgas desempenha um 

importante papel como fonte de renda para as comunidades litorâneas. 

Entretanto, esta atividade tem contribuído para a diminuição dos estoques, uma 

vez que o curto intervalo entre as coletas não é suficiente para promover a 

restauração das populações. O presente estudo teve como objetivo avaliar o 

processo de regeneração de uma população de G. birdiae na praia Rio do 

Fogo/RN (05°16’S – 35°22’W). Para isso, as algas foram submetidas a três 

tipos de tratamento: poda total (raspagem do substrato) e poda parcial (cortado 

manualmente e com faca). A regeneração dos indivíduos foi acompanhada 

mensalmente através do registro do comprimento dos mesmos. As maiores 

taxas de crescimento foram obtidas para os tratamentos de poda parcial 

5,22%d-1 (manual) e 4,76%d-1 (faca) respectivamente. Não foram observadas 

diferenças significativas entre os tratamentos (p>0,05). Os indivíduos cortados 

manualmente atingiram média mensal de 5,2 ± 3,3 cm e os cortados com faca 

4,3 ± 2,9 cm. A área submetida ao tratamento de poda total apresentou o 

surgimento de plântulas após o primeiro mês e visível colonização de G. birdiae 

após 90 dias. O grupo controle, no mês de novembro, apresentou variação 

significativa quando comparado aos demais meses estudados (p<0,05). O 

comprimento médio das algas para todo o período foi 46,2 ± 3,7cm. De acordo 

com os resultados obtidos, a poda parcial é o método mais aconselhável para a 

colheita dessa espécie.  

Palavras-chave: Gracilaria;Regeneração;Métodos de colheita  
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TÍTULO: PRÁTICAS CORPORAIS E CULTURA DE MOVIMENTO NA CIDADE 

DE NATAL/RN AUTOR: RAPHAEL RAMOS DE OLIVEIRA LOPES 

ORIENTADOR: TEREZINHA PETRUCIA DA NOBREGA  

Resumo:  

O objetivo da pesquisa é produzir, analisar e arquivar imagens 

cinematográficas, buscando-se construir uma rede de significados relacionados 

aos usos e investimentos do corpo e a configuração de uma cultura de 

movimento urbana. 

Esse estudo se trata de uma abordagem qualitativa, tomando como método de 

pesquisa a fenomenologia, - mais precisamente no prisma do filósofo francês 

Merleau-Ponty - e, portanto, na experiência vivida. Foram analisados cinco 

filmes: A luta pela esperança, Menina de Ouro, Diário de um adolescente, 

Linha de passe, Gladiador. Diante da observação dos filmes, pode-se concluir 

que a relação percebida entre os sujeitos e a cidade amplifica as possibilidades 

de compreensão da cultura de movimento e suas relações com o corpo e a 

existência, como observado nos personagens dos filmes analisados, nas 

situações vividas. O esporte, como mostrado nos filmes, apresenta-se como 

possibilidade de ascensão social, bem como contradições relacionadas ao 

contexto social. Quanto a visão de corpo, percebe-se um enfoque majoritário 

neste como um objeto a ser treinado para atingir as performances esportivas, 

mas também o corpo como sujeito da existência.  

Palavras-chave: Corpo, Fenomenologia, Educação Física, Percepção  
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CÓDIGO: SB0202 

TÍTULO: Tratamento com selante radiográfica e de Microscopia AUTOR: 

JULIANE DE SOUSA BORGES ORIENTADOR: ISAUREMI VIEIRA DE  

Resumo:  

oclusal em cárie de dentina: Avaliação clinica Eletrônica de Varredura  

ASSUNCAO PINHEIRO  

Embora a eficácia de abordagens não invasivas para o controle de lesões de 

cárie oclusal em dentina não cavitadas em dentes permanentes estejam bem 

elucidadas, não há validação de dados deste tipo de terapia para os dentes 

decíduos. Dessa forma, o  

objetivo do trabalho foi comparar a eficácia do tratamento restaurador 

convencional (Restauração de resina) com o tratamento conservador 

(selamento) em superfícies oclusais de molares decíduos apresentando cárie 

em dentina não cavitada clinicamente. 60 dentes, distribuídos em 30 crianças, 

apresentando lesão de cárie em dentina na superfície oclusal sem cavitação 

clínica, foram selecionados e receberam duas modalidades de tratamento 

distintas. O grupo controle recebeu tratamento restaurador convencional 

(restauração de resina) e o grupo experimental que recebeu o tratamento 

conservador não invasivo (selamento oclusal). A eficácia do tratamento foi 

avaliada após um ano, equivalente ao período de acompanhamento, por meio 

de exame clínico e radiográfico. 

As duas modalidades de tratamento mostraram eficácia semelhante no 

tratamento de lesões de cárie oclusais em dentina não cavitadas. Pode-se 

concluir portanto, que para o tratamento lesões não-cavitadas oclusais em 

dentina, em dentes decíduos, as abordagens invasivas podem ser substituídas 

por uma abordagem conservadora, como o selamento oclusal das fossas e 

fissuras, o que seria melhor do ponto de vista biológico e de conforto para o 

paciente.  

Palavras-chave: Cárie, selante, restauração de resina.  
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CÓDIGO: SB0203 

TÍTULO: Biodiversidade de moscas-das-frutas (Diptera:Tephritidae) no projeto 

de assentamento de Alcaçuz 

AUTOR: RAQUEL SOUZA SILVA 

ORIENTADOR: FRANCISCO PEPINO DE MACEDO  

Resumo:  

O Rio Grande do Norte tem uma tendência forte para a produção de frutas 

tropicais, dentro desse contexto possui uma área livre de moscas-das-frutas 

que causam danos a agricultura, pois atacam a polpa dos frutos, e assim 

provocam impacto no setor produtivo. Sendo indispensável o conhecimento da 

flutuação populacional e a época de maior ocorrência dessas espécies de 

moscas das frutas para o estabelecimento de um controle eficiente e racional. 

O levantamento foi feito no período de janeiro a novembro de 2010, no 

município Alcaçuz (em pomar comercial de goiaba, Psidium guajava L); por 

meio de armadilhas plásticas tipo McPhail, os insetos foram coletados para 

posterior triagem e identificação das espécies. O presente trabalho apresenta a 

flutuação populacional de espécies de Anastrepha (Diptera: Tephritidae). As 

espécies encontradas foram: Anatrepha alveata, A. fraterculus, A. sororcula, e 

também a Ceratitis capitata. A partir da contagem e identificação das fêmeas 

mediu-se o índice de moscas/armadilha/dia (MAD), este teve um valor 

significativo para área, em que a época de maior precipitação coincidiu com o 

período de maior frutificação (janeiro a março).  

Palavras-chave: Anastrepha; Armadilhas McPhail; Ceratitis capitata; Índice 

MAD.  
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CÓDIGO: SB0204 

TÍTULO: ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM A PACIENTE COM 

INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA AUTOR: SAMUEL SÓSTENES ARAÚJO 

DE MEDEIROS 

ORIENTADOR: CLELIA ALBINO SIMPSON 

CO-AUTOR: AMINNA KELLY ALMEIDA DE OLIVEIRA 

CO-AUTOR: LUCÉLIA MARIA CARLA PAULO DA SILVA DUARTE 

CO-AUTOR: THAYSE MINOSA DOS SANTOS SILVA  

Resumo:  

INTRODUÇÃO: Insuficiência Renal Crônica (IRC) refere-se a uma disfunção 

renal, geradora de elevada morbidade e mortalidade.Sua incidência e a 

prevalência em estado terminal (IRCT) têm aumentado progressivamente, a 

cada ano, em “proporções epidêmicas”, no Brasil e em todo o mundo, 

tornando-se uma questão de saúde publica.OBJETIVOS: Elaborar um plano 

assistencial de enfermagem frente a um paciente com insuficiência 

coronariana; identificando os diagnósticos e prescrições de enfermagem, 

segundo o North American Nursing Diagnosis Association (NANDA). 

METODOLOGIA:Trata-se de um estudo de caso, realizado em um Hospital 

Universitário no município do Natal/RN. A coleta de dados se deu através da 

análise documental em prontuário e realização de Histórico de Enfermagem. 

RESULTADOS: Ressalta-se dois diagnósticos: Excesso de volume de líquido, 

devido ao processo patológico; Integridade cutânea prejudicada, devida ao 

congelamento urémico e alterações nas glândulas oleosas e sudoríparas; 

Realizaram-se as seguintes prescrições: Manter o equilíbrio hidroeletrolítico; 

Manter a integridade cutânea; Estimular dieta rica em fibras lembrando-se do 

teor de potássio de algumas frutas e vegetais. CONCLUSÃO: Percebe-se com 

o estudo a fundamental importância que a construção de um plano assistencial 

de enfermagem individualizado possui para proporcionar um atendimento 

voltado para as reais necessidades do paciente.  

Palavras-chave: Palavra chave: assistência de enfermagem, insuficiência renal 

crônica.  
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CÓDIGO: SB0206 

TÍTULO: ALTERAÇÕES MORFOANATÔMICAS DO CÁRTAMO (Carthamus 

tinctorius L.) EM SISTEMAS DE SEQUEIRO/IRRIGADO E ANÁLISES 

HISTOQUÍMICAS DE RESERVAS OLEÍFERAS NAS SEMENTES 

AUTOR: VICTOR HUGO MOURA DE SOUZA 

ORIENTADOR: JULIANA ESPADA LICHISTON  

Resumo:  

A seca é um dos principais fatores que limita a produção agrícola em todo o 

mundo. Uma oleaginosa promissora para cultivo no semiárido brasileiro e com 

potencial para implementação no programa do biodiesel, é o Carthamus 

tinctorius L. (cártamo), uma asterácea de cultivo anual, medindo até 150 cm de 

altura. Por ser uma espécie que apresenta elevada resistência à falta de água, 

às altas temperaturas e à baixa umidade relativa do ar e tolerante a solos 

salinos, C. tinctorius L. poderá ser uma excelente alternativa para a agricultura 

em regiões semiáridas do Brasil. Para análise anatômica foram realizadas 

secções transversais nos órgãos caule e folha, corados com azul de 

alcian/safranina e Sudan Black, além de sementes, corados com 

alcian/safranina, Sudan Black e Sudan III. Para tal análise foram utilizadas 

plantas provenientes se sistema de sequeiro e irrigado. Nos estudos 

anatômicos evidenciou-se que no caule e na folha há estruturas de plantas 

adaptadas à baixa disponibilidade hídrica, tais como mucilagem e cutícula 

espessa. Em sistema de sequeiro/irrigado pode-se observar que as plantas 

com baixa disponibilidade hídrica desenvolveram seus ductos de mucilagem. 

Na semente evidenciou-se grande presença de gotículas de óleo, células 

jovens e pouco diferenciadas.  

Palavras-chave: Cártamo, Seca, reservas oleíferas, Biodiesel  
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CÓDIGO: SB0210 

TÍTULO: Determinação dos marcadores 

edulis 

AUTOR: THACIANE DA CUNHA SOARES 

ORIENTADOR: SILVANA MARIA ZUCOLOTTO CO-AUTOR: FLÁVIO 

HENRIQUE REGINATTO CO-AUTOR: EMERSON MICHELL DA SILVA 

SIQUEIRA CO-AUTOR: ELOIR PAULO SCHENKEL  

químicos de Passiflora edulis Sims variedade LANGASSNER  

Resumo:  

As espécies de Passiflora (maracujás) são bastante utilizadas popularmente 

por sua ação sedativa e calmante. Há duas espécies de P. edulis: P. edulis var. 

edulis (maracujá-roxo) e a P. edulis var. flaviarpa (maracujá-amarelo). Muitos 

autores citam as variedades de forma incompleta, fato que gera confusão 

quanto aos resultados existentes na literatura. Assim, o objetivo deste trabalho 

é caracterizar quimicamente o extrato das folhas de P. edulis Sims var. edulis. 

O extrato obtido por infusão foi submetido a uma partição com AcOEt e n-

BuOH. A fração BuOH foi submetida a uma coluna flash com solvente em 

gradiente, de CH2Cl2 até AcOEt e AcOEt até MeOH. Foram obtidas 7 sub-

frações (IIR-A até IIR- G). Estas foram submetidas a colunas cromatográficas 

utilizando diferentes fases móveis (FM) e como adsorvente (FF), gel de sílica 

60 e Sephadex LH20. Os resultados foram monitorados utilizando 

principalmente como FM: AcOEt:Acetona:Ác.Fórmico:H2O (6:2:0,1:0,2), FF: gel 

de sílica 60 GF254 e como revelador, Reagente Natural A 0,5% e observação 

sob luz UV 254 e 365 nm. Até o momento, foi possível obter frações semi-

purificadas de flavonóides. De acordo com o sistema cromatográfico utilizado 

nas análises, parece tratar-se de flavonóides do tipo glicosilados. Assim, deve 

ser dada continuidade ao trabalho, para isolar e identificar os compostos 

majoritários do extrato das folhas de P. edulis Sims var. edulis, que possam ser 

considerados os marcadores químicos dessa espécie.  

Palavras-chave: Passiflora, maracujás, flavonóides, marcadores químicos  
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CÓDIGO: SB0214 

TÍTULO: ANÁLISE CLÍNICA BUCAL COMO ESTRATÉGIA PREVENTIVA DE 

COMPLICAÇÕES ORAIS EM PACIENTES ATENDIDAS NO AMBULATÓRIO 

DO CLIMATÉRIO DA MATERNIDADE JANUÁRIO CICCO – UFRN 

AUTOR: SÉRGIO HENRIQUE LAGO MARTINS 

ORIENTADOR: MANUEL ANTONIO GORDON NUNEZ  

Resumo:  

O climatério representa um período da mulher no qual pode ocorrer além de 

modificações no sistema genital, alterações em outras áreas do organismo. 

Através da aplicação de questionários e exame Clínico Intra e Extra Oral 

avaliou-se a existência de complicações orais nas pacientes climatéricas 

atendidas na Maternidade Escola Januário Cicco. A amostra foi constituída por 

167 pacientes. Considerando que a presença de sangramento gengival reflete 

a presença ou não de inflamação gengival, observou-se que 81.3% pacientes 

tiveram inflamação gengival leve, 13.2% inflamação moderada e 5.5% 

inflamação severa. Os dados descritivos mostraram que 52.7% pacientes 

exibiram IPV alto. Com relação ao Índice CPO-D a média da amostra foi de 

25.20%. Foi observado que as lesões mais frequentes eram a candidíase com 

12.10% e a doença periodontal com 16.40%. A partir dos resultados conclui-se 

que pacientes no climatério podem ser acometidas por várias alterações orais, 

com destaque para a doença periodontal e infecções oportunistas e que a 

ocorrência de complicações bucais em pacientes climatéricas não depende 

unicamente da influência das alterações hormonais e os efeitos colaterais de 

drogas, mas também, condições de saúde bucais inadequadas podem 

comprometer grandemente a saúde geral dessas pacientes.  

Palavras-chave: climatério,bifosfonatos,osteonecrose dos maxilares, 

osteoporose.  
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CÓDIGO: SB0218 

TÍTULO: Caracterização do padrão Th17 na fisiopatogênese de pacientes 

acometidos com a bactéria Helicobacter pylori 

AUTOR: FERNANDA PRISCILA SANTOS REGINALDO 

ORIENTADOR: JANAINA CRISTIANA DE OLIVEIRA CRISPIM FREITAS 

CO-AUTOR: CARLOS ANDRE NUNES JATOBA 

CO-AUTOR: CLAUDIA NUNES OLIVEIRA 

CO-AUTOR: DALIANA MARIA BERENICE DE O SOUZA  

Resumo:  

As Células Th17 constituem um novo subgrupo de Células T Helper o qual é 

caracterizado pela produção de citocinas IL-17A, IL-F, IL-21 e IL-22 e está 

implicado na defesa a infecções. No campo das doenças infecciosas em 

humanos os dados associando o perfil Th17 e a presença de bactérias são 

escassos. Nosso estudo tem como objetivo principal investigar o padrão Th17 e 

sua relação na fisiopatogenia de pacientes com infecção por Helicobater pylori 

(Hp). Os espécimes gástricos foram avaliados pela técnica de 

imunohistoquímica. Cinquenta espécimes (50) de mucosa gástrica foram 

estratificados de acordo com a presença ou ausência da Hp. No presente 

momento 19 (38 %) pacientes foram urease positivo o que confirmou a 

presença de Hp. As amostras que não confirmaram a presença do Hp pelo 

teste da urease foram utilizadas como controle negativo. Em relação à 

expressão protéica do perfil Th17 em espécimes gástrica, obtivemos a análise 

de 17 pacientes no total. Destas amostras analisadas 5 de 17 (29,41%) tinham 

Hp ,destes, 4 (80%) expressaram a citocina IL-17 e apenas 1 caso (20%) dos 

pacientes com Hp não expressou a citocina IL-17. Os resultados ainda são 

incipientes em virtude dos escassos números de casos avaliados até o 

presente momento para caracterizar o padrão da resposta imunitária Th17 em 

espécimes gástricos. Apesar do pequeno número de espécimes avaliado, o 

perfil Th17 parece ter uma relação com a presença da infecção pela Hp.  

Palavras-chave: Th17, Helicobacter pylori, úlcera gástrica.  
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CÓDIGO: SB0220 

TÍTULO: Avaliação das atividades antibacteriana e antifúngica de plantas 

nativas do Rio Grande do Norte. 

AUTOR: GABRIELA MEDEIROS ARAUJO 

ORIENTADOR: VANIA SOUSA ANDRADE 

CO-AUTOR: LOUISIANNY GUERRA DA ROCHA 

CO-AUTOR: RAÍZA GUERRA LIMA DE MEDEIROS 

CO-AUTOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO  

Resumo:  

O uso indiscriminado de antibióticos pelas pessoas está levando ao 

aparecimento de resistência por parte de algumas espécies bacterianas e 

fúngicas aos medicamentos mais utilizados na rotina. Diante dessa 

constatação, substâncias naturais estão sendo continuamente testadas em 

busca de fitoterápicos, com baixa toxicidade, que apresentam atividade 

antimicrobiana.  

Com o objetivo de testar um maior número de moléculas promissoras, foram 

selecionadas as substâncias codificadas como LOUISI 01, LOUISI 02, LOUISI 

05 e alguns extratos de plantas nativas da flora norte-rio-grandense nomeadas 

como CDI MU001, CDI MU002, CRO MU001, ELI MU002, ELU MU001, IAS 

MU001, QUE MU001. Em uma triagem inicial, tais substâncias foram avaliadas 

a partir da inibição do crescimento in vitro das cepas de Staphylococcus aureus 

(ATCC 25923), Candida albicans (ICB 12), Candida tropicalis (ATCC 13803) e 

Candida krusei (ATCC 6258). Os resultados obtidos mostraram que a 

substância codificada como LOUISI 01 apresentou atividade bastante 

significativa contra Staphylococcus aureus (ATCC 25923). Considerando o 

resultado promissor, pretende-se avaliar a citoxicidade e ação cicatrizante da 

amostra LOUISI 01, considerando que novos achados poderão reforçar a 

importância de investir na realização de estudos experimentais que possam 

contribuir para a validação de novos fitoterápicos.  

Palavras-chave: Atividade antimicrobiana, fitoterápicos e citotoxicidade.  
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CÓDIGO: SB0223 

TÍTULO: Fungos Micorrízicos Arbusculares em gramíneas do Parque Ecológico 

Dunas de Genipabu 

AUTOR: KHADIJA JOBIM 

ORIENTADOR: BRUNO TOMIO GOTO  

Resumo:  

A associação simbiótica entre fungos micorrízicos arbusculares (FMA) e 

plantas é fundamental a sobrevivência da vegetação nativa. Esse estudo 

objetivou avaliar a diversidade de FMA em representantes da ordem Poales do 

Parque Ecológico Dunas de Genipabu, RN, Brasil. Foram coletadas 24 

amostras de solo rizosférico, tendo sido encontradas 28 espécies de FMA: 

Acaulospora cavernata Blaszk., A. foveata Trappe & Janos, A. scrobiculata 

Trappe, Acaulospora sp.1, Ambispora appendicula (Spain, Sieverd. & N.C. 

Schenck) C. Walker, A. gerdemannii (S.L. Rose, B.A. Daniels & Trappe) C. 

Walker, Vestberg & A. Schüssler, Dentiscutata biornata (Spain, Sieverd. & S. 

Toro) Sieverd., F.A. de Souza & Oehl, Dentiscutata sp., Fuscutata heterogama 

Oehl, F.A. Souza, L.C. Maia & Sieverd., F. rubra (Stürmer & J.B. Morton) Oehl, 

F.A. de Souza & Sieverd., Entrophospora baltica Blaszk., Gigaspora albida N.C. 

Schenck & Smith, G. decipiens I.R. Hall & L.K. Abbott, Gigaspora sp.1, 

Gigaspora sp.2, Gigaspora sp.3, Glomus fulvum (Berk. & Broome), G. 

coremioides (Berk. & Broome) D. Redecker & J.B. Morton, G. glomerulatum 

Sieverd., G. pachyscaulis C.G. Wu & Z.C. Chen, G. sinuosum (Gerd. & B.K. 

Bakshi) R.T. Almeida & N.C. Schenck, Glomus sp.1, Glomus sp.2, Glomus 

sp.3, Cetraspora gilmorei (Trappe & Gerd.) Oehl, F.A. de Souza & Sieverd., 

Racocetra gregaria (N.C. Schenck & T.H. Nicolson) Oehl, F.A. de Souza & 

Sieverd., R. intraornata B.T. Goto & Oehl e R. weresubiae (Koske & C. Walker) 

Oehl, F.A. Souza & Sieverd.  

Palavras-chave: diversidade, Glomeromycota, micorriza.  
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CÓDIGO: SB0228 

TÍTULO: Efeito da estimulação transcraniana por corrente contínua sobre o 

controle autonômico cardíaco durante exercício físico 

AUTOR: LUIZ FERNANDO DE FARIAS JUNIOR 

ORIENTADOR: ALEXANDRE HIDEKI OKANO  

Resumo:  

O objetivo deste estudo foi verificar o efeito agudo da estimulação 

transcraniana por corrente contínua (ETCC) através de corrente catódica sobre 

as variáveis hemodinâmicas de pressão arterial (PA) e frequência cardíaca 

(FC), e sobre as variáveis de controle autonômico cardíaco em repouso, 

durante e após sessão de exercício em cicloergômetro em obesos. Para 

investigar a modulação do controle autonômico cardíaco através da ETCC, dez 

indivíduos obesos, com índice de massa corporal (IMC) maior que 30 kg/m2, 

foram avaliados. A atividade autonômica cardíaca foi avaliada pela FC 

(intervalo R-R) através dos parâmetros da variabilidade da frequência cardíaca 

(VFC) no domínio da frequência, alta frequência (HF), baixa frequência (LF) e 

razão HF/LF. Os intervalos R-R foram continuamente registrados batimento-a-

batimento, por um cardiofrequencímetro (Polar RS800) antes e durante todo o 

protocolo de estimulação por ETCC e durante e após a sessão de exercício 

físico. Os resultados encontrados mostram diferença estatisticamente 

significativa entre as condições placebo e catódica nas variáveis de VFC, HF e 

HF/LF, após sessão de exercício. Os valores encontrados são: (p=0.02; 

p=0.01; p=0.04; p=0.02, respectivamente) para HF e (p=0.01; p=0.03; p=0.01; 

p=0.05; p=0.05, respectivamente) para LF/HF.  

Palavras-chave: Estimulação transcraniana, Variabilidade frequência cardiaca, 

Obesos  
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CÓDIGO: SB0229 

TÍTULO: ENTENDIMENTO DE MULHERES SOBRE A REVISÃO PÓS-PARTO 

AUTOR: LEONARDO JOSÉ DANTAS PINHEIRO DE ARAÚJO 

ORIENTADOR: ROSINEIDE SANTANA DE BRITO  

Resumo:  

Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, com abordagem qualitativa, 

que teve como intuito responder a seguinte questão: o que as mulheres sabem 

sobre a revisão pós-parto? Assim, objetivou-se identificar o conhecimento de 

mulheres sobre a consulta pós-parto, descrever o entendimento de mulheres 

sobre a revisão pós-parto e identificar as razões que motivam a baixa 

freqüência de mulheres às consultas pós-parto. Foi desenvolvido no município 

de Lajes, RN, em 2011, junto a 19 puérperas adstritas nas áreas de 

abrangência da ESF, selecionadas intencionalmente. Os resultados 

demonstraram que as puérperas retornam à unidade de saúde, mas para a 

realização de cuidados voltados à criança, e que mais de 50% delas não 

realizaram a revisão pós-parto. Em relação ao conhecimento sobre a consulta 

puerperal, as participantes possuem escassez de informação. Esse 

desconhecimento implica na baixa freqüência delas na revisão pós-parto, pois 

muitas vezes não sabem o que é. Os achados suscitam uma provável 

desatenção dos profissionais de saúde para o incentivo à realização da 

consulta pós-parto e, como também, a ocorrência de valores perpassados no 

período pós-parto que prejudicam a saúde da mulher. Destarte, se faz 

necessário a conscientização dos profissionais que atendem as puérperas para 

viabilizar a realização dessa assistência, bem como o fomento de programas 

que estimulem tal participação. Além disso, é indispensável a abordagem 

desses conteúdos na formação dos profissionais de saúde.  

Palavras-chave: Enfermagem Obstétrica; Saúde da Mulher; Período Pós-parto.  
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CÓDIGO: SB0233 

TÍTULO: Percepção e sensibilização ambiental voltadas para a biodiversidade 

marinha: estudo das poliquetas dos recifes de arenito da Praia de Santa 

Rita/Extremoz-RN 

AUTOR: LUIZ CLAUDIO CARDOZO CHAVES 

ORIENTADOR: ELINEI ARAUJO DE ALMEIDA  

Resumo:  

Pesquisas envolvendo ações educacionais voltadas para a conservação do 

meio ambiente intensificam-se cada vez mais. Idéias envolventes nas 

investigações direcionam para novas perspectivas que levam à sensibilização 

das pessoas, assim como à criação de laços de pertencimento. Este trabalho 

investigou os invertebrados marinhos, ênfase nos poliquetas, presentes nos 

recifes de arenito da Praia de Santa Rita, Extremoz – RN, por meio de um 

inventário da diversidade de poliquetas e ações educacionais sensibilizadoras 

em unidades de ensino. Os organismos coletados em agosto de 2010 foram 

identificados como Nereididae, Phylodocidae, Capitellidae, Syllidae, Spionidae 

e Eunicidae e depositados no Laboratório de Taxonomia e Filogenia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A ação educacional visou 

articular o conhecimento popular e o científico, a teoria e a prática, na 

investigação sobre o conhecimento dos estudantes que vivem na Área de 

Proteção Ambiental Jenipabu utilizando elementos da pesquisa-ação-

participante para diagnose e avaliação da percepção ambiental. Os 

questionários de diagnose apontaram que 57 dos 62 alunos desconheciam a 

fauna marinha dos recifes de arenito, mostrando apesar disto, interesse em 

conhecê-la. O processo avaliativo após a ação demonstrou transformações nos 

estudantes, incluindo mudança de atitudes frente aos organismos, aos recifes 

de arenito, e intensificando suas percepções sobre a morfologia complexa dos 

poliquetas e da biodiversidade associada.  

Palavras-chave: Invertebrados; Unidades de Conservação; Pesquisa-ação- 

participante  
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CÓDIGO: SB0234 

TÍTULO: Manifestações clínicas e marcadores sorológicos para Doença 

Celíaca em crianças com Diabetes Mellitus Tipo 1 

AUTOR: CLARISSA MARQUES MARANHAO 

ORIENTADOR: HELCIO DE SOUSA MARANHAO 

CO-AUTOR: RICARDO FERNANDO ARRAIS 

CO-AUTOR: TEREZA NEUMA DE SOUZA BRITO 

CO-AUTOR: ANA LAISSA OLIVEIRA AGUIAR  

Resumo: Determinar características clínico-epidemiológicas e soroprevalência 

da Doença Celíaca (DC) em crianças e adolescentes com Diabetes Mellitus 

tipo 1(DM1) atendidos no HOSPED/UFRN. A amostra constituiu-se de 116 

indivíduos, até 18 anos de idade e média(± DP) de 10,3±4,6 anos. Quanto ao 

sexo, 59,5% da amostra total eram femininos; 59,5% procediam de cidades 

que não a capital do Estado. Quanto a manifestações clínicas, 48,1% 

apresentavam sintomas digestórios, com dor abdominal em 27,4%, distensão 

abdominal em 24,5%, diarreia em 12,3%, flatulência em 12,3%, constipação 

em 11,3%, vômitos em 10,4% e náuseas em 8,5%. Sintomas extra-digestórios 

foram observados em 27,4%. Ganho pôndero-estatural inadequado foi referido 

em 26,4%. Observou-se baixo peso ao nascer em 7,7%, enquanto 9,5% foram 

prematuros. Quanto aos marcadores sorológicos, 29,2% revelaram sorologia 

positiva para DC, através do anticorpo anti-endomísio e/ou anti- 

transglutaminase. Destes, 18,6% apresentaram anticorpo anti-endomísio 

positivo, e 12,4% foram positivos para o anticorpo anti-transglutaminase, 

independente de um segundo marcador ser também positivo. Aqueles com 

ambas as sorologias positivas representaram 1,8% da amostra. Não houve 

correlação estatisticamente significante entre a positividade sorológica e a 

presença de algum sintoma do aparelho digestório ou relato de ganho pôndero-

estatural inadequado (p>0,05). Tais achados apontam para a necessidade de 

investigação sorológica rotineira para DC.  

Palavras-chave: Doença Celíaca, Diabetes Mellitus tipo 1, marcadores 

sorológicos  
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TÍTULO: A busca por novas moléculas bioativas a partir de derivados semi- 

sintéticos – um estudo preliminar 

AUTOR: RAÍZA GUERRA LIMA DE MEDEIROS 

ORIENTADOR: VANIA SOUSA ANDRADE 

CO-AUTOR: MANUELA DOS SANTOS CARVALHO 

CO-AUTOR: GABRIELA MEDEIROS ARAUJO 

CO-AUTOR: LUÍZA ARAÚJO DA COSTA XAVIER  

Resumo: A avaliação antimicrobiana de extratos de plantas ou substâncias 

semi-sintéticas cada vez mais atrai a atenção de pesquisadores envolvidos 

com química medicinal, representando o primeiro passo para a elucidação de 

novos fármacos. Neste trabalho, 14 amostras semi-sintéticas, 

temporariamente, codificadas como 5B-52, 5B-54, 5CN-1, 5CN-4, 5CN-6, 5CN-

10, 5CN-12, 6CN-1, 6CN-5, 6CN-9, 6CN-10, 6CN-12 e 6CN-14 foram testadas 

para avaliar a atividade antimicrobiana in vitro através da técnica de difusão em 

disco. As culturas bacterianas (escala 0,5 de McFarland) das cepas 

Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 25922, foram 

semeadas na superfície de ágar Mueller-Hinton. Discos de papel de filtro 

(6mm) esterilizados, impregnados com 20 microlitros de cada uma das 

amostras (1mg/mL e 4mg/mL) foram distribuídos sobre a superfície do ágar 

inoculado. Após 24 horas de cultivo (36oC), apenas as amostras 5B-52 e 5CN-

4 apresentaram atividade na concentração de 4mg/mL para Staphylococcus 

aureus, utilizando como controle positivo (Oxacilina para S. aureus, 

Norfloxacina para E. coli) e controle negativo (DMSO 5% + tween 5% + água 

destilada). Os resultados sugerem a realização da determinação da 

concentração inibitória mínima (CIM) e em seguida, testes de citotoxicidade. 

Finalmente, a divulgação desses resultados preliminares e dos demais que 

serão mostrados a partir das novas etapas deste estudo, certamente 

contribuirão com informações para o segmento da química medicinal.  

Palavras-chave: Antimicrobianos, moléculas semi-sintéticas e química 

medicinal.  
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CÓDIGO: SB0239 

TÍTULO: ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA SURDOS NAS ESCOLAS 

REGULARES: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

AUTOR: JANIELMA BEZERRA DA SILVA 

ORIENTADOR: ALLYSON CARVALHO DE ARAUJO 

CO-AUTOR: JUDSON CAVALCANTE BEZERRA  

Resumo:  

Tratar da educação de surdos é um assunto ainda pouco debatido na literatura 

científica em geral, embora os documentos já existentes apontem para grandes 

avanços da produção do conhecimento nessa área. Nesse sentido, 

acreditamos ser ainda mais ínfima a produção de conhecimento em áreas 

específicas da educação como a Educação Física. Este estudo justifica-se 

pelas inquietações surgidas, durante as aulas da disciplina de LIBRAS (Língua 

Brasileira de Sinais) na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sobre 

como a população surda tem sido incluída nas aulas de Educação Física nas 

escolas regulares. Deste modo, o objetivo do presente trabalho foi fazer uma 

revisão de literatura acerca da produção do conhecimento no que diz respeito 

ao ensino de Educação Física para surdos. Este trabalho configurou-se como 

sendo uma revisão bibliográfica, de natureza qualitativa. As fontes pesquisadas 

foram as principais revistas de Educação Física do país (Revista Brasileira de 

Ciências do Esporte, Revista Movimento e Revista Motrivivência) e o banco de 

teses da CAPPES. As palavras chaves utilizadas foram: Educação Física, 

surdo, deficiência, inclusão e língua de sinais. Como resultado, encontramos 

somente duas dissertações no banco de teses da CAPPES e nenhuma nas 

revistas de Educação Física, em todo o acervo pesquisado, levando-nos a 

concluir o que parecia óbvio, a produção do conhecimento no tocante ao 

ensino de Educação Física para alunos surdos ainda é insignificante.  

Palavras-chave: Educação Física, Ensino de Surdos, Inclusão.  
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TÍTULO: O tempo decorrido entre a realização da baciloscopia de escarro e a 

divulgação do resultado ao paciente . 

AUTOR: MARCELA PAULINO MOREIRA DA SILVA 

ORIENTADOR: BERTHA CRUZ ENDERS 

CO-AUTOR: MARIA CONCEBIDA DA CUNHA GARCIA  

Resumo:  

Diante do desafio de controlar os indicadores epidemiológicos e o avanço da 

Tuberculose no nosso país estabeleceu-se que as ações de controle da TB 

passariam a serem de competência da atenção básica. Assim, o propósito do 

estudo foi identificar o tempo decorrido entre a realização da baciloscopia e a 

divulgação do resultado ao paciente. Trata-se de um estudo do tipo descritivo e 

avaliativo, com abordagem quantitativa realizada com 45 profissionais de 

saúde (Médicos e Enfermeiros) vinculados de UBS e USF do município de 

Natal, RN. O instrumento de coleta de dados consiste do questionário utilizado 

no Projeto global de Retardo do Diagnóstico da TB. A análise dos dados deu-

se através de estatística descritiva. De acordo com os resultados: (53,3%) 

referiram que o doente de TB leva em torno de uma semana para realizar o 

exame de escarro; 

um dia (1,13%) para identificar o SR e entregar o pote; (46,7%) afirmam tempo 

suficiente para o exame ficar pronto entre 8 a 20 dias. Em relação ao tempo 

decorrido entre a divulgação do resultado e o início do tratamento obteve-se 

uma média de aproximadamente três dias (2,69). Quanto a entrega do pote ao 

SR até a devolução do mesmo à unidade obteve-se uma média de cinco dias 

(4,62). Os resultados apontam o comprometimento das ações de controle da 

TB e por isso considera-se de suma importância estratégias que favoreçam a 

busca por atendimento entre os usuários em menor tempo e a suspeita 

precoce de TB pelos serviços de saúde.  

Palavras-chave: Tuberculose; Ações de Diagnóstico; Atenção Primária à Saúde  
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CÓDIGO: SB0241 

TÍTULO: PROSTATECTOMIA: MEDIDAS EDUCATIVAS ADOTADAS NO 

PERÍODO DE PÓS-OPERATÓRIO AUTOR: BIANCA FERREIRA MOUSINHO 

RÊGO 

ORIENTADOR: ANA LUISA BRANDAO DE CARVALHO LIRA 

CO-AUTOR: CAMILA ARAUJO FLORENCIO DE LIMA 

CO-AUTOR: ALLYNE FORTES VITOR  

Resumo:  

O câncer de próstata é o tumor maligno mais comum entre os homens, e a 

escolha da cirurgia é feita usualmente para homens na faixa etária de 75 anos 

ou mais e jovens em estágio inicial. Desta forma, os pacientes sentem a 

necessidade de obter maiores informações no período da doença e durante a 

sua recuperação. Destacando-se a importancia dos profissionais da saúde, 

principalmente da enfermagem, na orientação e na educação desses. O estudo 

objetiva apresentar o conhecimento produzido em artigos sobre as medidas 

educativas desenvolvidas para paciente em pós-operatório de prostatectomia. 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, sendo a seleção dos artigos 

feitas através das bases de dados Scopus, Cinahl, Pubmed, Lilacs e Cochrane, 

utilizando descritores controlados e critérios de inclusão. A busca foi realizada 

no período de novembro e dezembro de 2010, selecionando para análise oito 

artigos. As medidas educativas encontradas nos artigos envolviam entrega de 

materiais educativos, atenção psicossocial e fisiológica, orientação, 

capacitação e grupos de apoio. Observou-se um maior número de medidas 

educativas voltadas para a orientação e a capacitação do paciente no 

desenvolvimento do seu auto-cuidado, estimulando a promoção da saúde. 

Dessa forma, percebe-se a importância do desenvolvimento de medidas 

educativas voltadas para as reais necessidades dos pacientes 

prostatectomizados, contribuindo para uma rápida recuperação e uma melhor 

qualidade de vida.  

Palavras-chave: Educação em saúde, Prostatectomia e Cuidados Pós-

Operatórios.  
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TÍTULO: Alimentação e gestação: uma análise de características alimentares 

entre gestantes de Nova Cidade (Natal - RN) 

AUTOR: ACSA NARA DE ARAÚJO BRITO 

ORIENTADOR: FRANCISCA NAZARE LIBERALINO 

CO-AUTOR: VIRGINIA WILLIANE DE LIMA MOTTA 

CO-AUTOR: THAYSE MINOSA DOS SANTOS SILVA 

CO-AUTOR: CAROLINNE THAÍSA DE OLIVEIRA FERNANDES  

Resumo:  

O trabalho objetiva identificar características do consumo habitual dos grupos 

alimentares por parte das mulheres participantes do Grupo de Gestantes de 

Nova Cidade (Natal, RN). A metodologia utilizada consiste em revisão da 

literatura sobre recomendações nutricionais na gestação, seguida de pesquisa 

documental, predominantemente qualitativa, através da análise dos portfólios 

construídos pelas participantes do Grupo de Gestantes de Nova Cidade. O 

estudo observa um consumo proporcionalmente inadequado de alguns grupos 

alimentares, sendo baixo o consumo de alimentos dos grupos das frutas, 

verduras, leite e derivados, cereais, tubérculos e raízes; em detrimento dos 

alimentos presentes nos grupos de óleos, gorduras, açúcares e doces. Dessa 

forma, presume uma possível inadequação na ingestão de micronutrientes 

necessários a uma gestação saudável, além de inapropriada escolha dos 

alimentos entre os grupos que são importantes fontes de energia. Portanto, o 

trabalho conclui que as características de desproporção nas escolhas feitas 

pelas gestantes provocam excesso ou baixo consumo entre grupos alimentares 

que são importantes na definição do perfil nutricional, determinando a 

necessidade de intervenção por meio da educação nutricional.  

Palavras-chave: Educação nutricional, gestação, alimentação.  
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CÓDIGO: SB0244 

TÍTULO: Associação entre a capacidade funcional e o treinamento físico 

resistido de idosas hipertensas 

AUTOR: DIEGO AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVEIRA 

ORIENTADOR: PATRICIA ANGELICA DE MIRANDA SILVA NOGUEIRA 

CO-AUTOR: ELINE SILVA DA CUNHA 

CO-AUTOR: GARDENIA MARIA HOLANDA FERREIRA 

CO-AUTOR: IVAN DANIEL BEZERRA NOGUEIRA  

Resumo:  

A presença de hipertensão arterial sistêmica (HAS) tem íntima relação com a 

redução da capacidade funcional. Entretanto, a atividade física regular pode 

funcionar como um componente essencial para a manutenção ou melhoria da 

capacidade funcional. Dessa forma o objetivo deste estudo foi Verificar a 

influência do exercício físico resistido sobre a capacidade funcional de idosas 

hipertensas. As idosas foram submetidas a oito semanas de exercício resistido, 

três vezes por semana em dias alternados. Os exercícios realizados foram 

respectivamente: leg press, supino reto, extensão de joelhos, puxada frontal, 

flexão de joelhos, abdução de ombro, abdução unilateral de quadril e rosca 

direta com barra. A capacidade funcional foi verificada antes e após o período 

de treinamento através dos testes “sentar e levantar da cadeira em 30 

minutos”, “flexão e extensão de cotovelo”, “teste da marcha estacionária dos 2 

minutos”, “ sentar e alcançar”, “alcance das mãos atrás do tronco” e o teste 

“Timed Up and Go” (TUG). A análise dos dados foi realizada através do teste 

t`Student e adotado o nível de significância p<0,05. Foram avaliadas 32 

pacientes, no entanto a nossa amostra foi composta por 14 pacientes. 

Observou-se aumento significativo da força de membros superiores e 

inferiores, agilidade e endurance aeróbica (p<0,001) e manutenção da 

flexibilidade (p>0,05). Os dados sugerem que a capacidade funcional de idosas 

hipertensas foi melhorada após oito semanas de exercício resistido.  

Palavras-chave: Envelhecimento, Treinamento de Resistência, Hipertensão, 

Exercício  
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TÍTULO: Marcadores de hipóxia no carcinoma epidermóide de língua AUTOR: 

GEINE ACHAN DE SIQUEIRA LIMA 

ORIENTADOR: LELIA MARIA GUEDES QUEIROZ 

CO-AUTOR: MARCELO GADELHA VASCONCELOS  

Resumo:  

O câncer oral corresponde a aproximadamente 7% de todos os tipos de câncer 

no mundo. E o carcinoma epidermóide representa quase que 90 a 95% dos 

casos. Os marcadores de hipóxia têm recebido especial atenção devido ao fato 

da hipóxia tumoral ser um evento importante no desenvolvimento e progressão 

dos tumores, sendo considerado um fator prognóstico adverso em tumores 

sólidos. O objetivo desse trabalho foi realizar uma análise descritiva qualitativa 

da expressão imuno-histoquímica do HIF-1 e GLUT-1 em 40 casos de 

carcinomas epidermóides de língua, correlacionando essa expressão a 

parâmetros clínicos (desfecho da doença, metástase, estadiamento clínico) e 

morfológicos (sistema de gradação histológica de malignidade). Até o presente 

momento foram realizadas marcações imunohistoquímicas para o GLUT-1 e 

HIF-1&#945; em 20 casos de carcinoma epidermóide de língua. Dos 20 casos 

analisados para o GLUT-1 observou-se marcação difusa, localizada 

preferencialmente na região periférica das ilhas tumorais, no estroma 

observou-se marcação apenas nas hemácias. Com relação ao HIF-1&#945; em 

todos os casos houve positividade tanto para o parênquima quanto para o 

estroma, predominando marcação forte e difusa. Diante dos resultados 

preliminares encontrados, pode-se observar marcação para o HIF-1&#945; e 

GLUT-1 em todos os casos analisados, o que indica provavelmente um 

importante papel destas proteínas como marcadores do comportamento 

biológico em carcinoma epidermóide de língua.  

Palavras-chave: Hipóxia, Carcinoma epidermóide 
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TÍTULO: Deslocamentos diários de saguis: influência do alimento AUTOR: 

PALOMA DE PAULA GOMES 

ORIENTADOR: ARRILTON ARAUJO DE SOUZA  

Resumo:  

Animais possuem informações sobre o ambiente onde vivem e as usam para 

decidir onde, quando, quanto tempo e o que forragear, obtendo balanço ideal 

entre gasto e ganho de energia. Este trabalho analisou rotas de deslocamento 

de um grupo de C. jacchus e as relacionou com recursos alimentares. Na 

FLONA de Assu, remanescente de caatinga, um grupo foi acompanhado de 

novembro de 2010 a julho de 2011. Registrou-se a localização do grupo em um 

GPS a cada 5 min, adotando precisão inferior a 9 metros. Cada animal adulto 

foi acompanhado ao menos 2 vezes por mês com focais de dias completos. 

Todos os locais dentro da área de uso apresentam pontos de registro, mas a 

intensidade de uso das diferentes pequenas regiões dentro dessa área variou 

mês a mês, e, principalmente, entre estações. Percebeu-se que nessas regiões 

havia presença de recursos alimentares como exsudado e fruto ou flor. Essas 

variações estão relacionadas a padrões de frutificação/floração, distribuição 

espacial, variedade de frutos e abundância relativa de presas já que a 

freqüência de ingestão para cada uma das espécies de plantas, a repetição da 

rota e o tempo gasto na área em que era ofertado variou em também. Isso 

sugere que sagüis são capazes de obter alimentos dispersos através de 

informações colhidas do próprio meio e as utilizam para navegar 

eficientemente, construindo rotas que se repetem atingindo objetivos 

diferentes, capacidade de o que demonstra balancear custos do deslocamento 

com benefícios da obtenção de ali  

Palavras-chave: Planejamento de rotas, primatas, conhecimento espacial, 

deslocamento  
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TÍTULO: O EFEITO DA VOCALIZAÇÃO DE FILHOTES RECÉM-NASCIDOS 

NA RESPOSTA COMPORTAMENTAL DE MACHOS ADULTOS DE SAGÜI, 

Callithrix jacchus. 

AUTOR: BÁRBARA THAÍSE DA SILVA FREIRE 

ORIENTADOR: MARICELE NASCIMENTO BARBOSA  

Resumo:  

Em mamíferos o comportamento parental é desencadeado tanto por estímulos 

hormonais como não hormonais. Neste último, merece destaque as pistas 

provenientes dos filhotes, apontados na literatura por sua importância na 

iniciação e manutenção do comportamento parental após o parto. Neste 

estudo, foram utilizados 10 machos adultos de sagüi comum (Callithrix jacchus) 

não reprodutores. 5 deles eram experientes no cuidado aloparental e 5 eram 

inexperientes. Cada animal foi exposto durante 10 minutos a duas condições 

diferentes: a) à gravação da vocalização de filhotes não aparentados e, b) a 

gravação da vocalização de um animal adulto (condição controle). Durante os 

testes foram registrados a freqüência de aproximação, afastamento, 

deslocamento, marcação de cheiro e o tempo de proximidade que cada animal 

passava próximo à fonte sonora. Os resultados mostraram que os machos 

foram mais responsivos à vocalização do filhote, mostrando maior freqüência 

de deslocamento, marcação de cheiro e maior tempo de proximidade junto à 

fonte sonora. Não foi verificada variação na resposta comportamental dos 

machos com relação a experiência. Assim, este estudo contribuiu para reforçar 

a hipótese de que a vocalização de filhotes recém-nascidos pode influenciar a 

resposta comportamental dos cuidadores, favorecendo, portanto a iniciação do 

comportamento parental.  

Palavras-chave: Callithrix jacchus, vocalização, filhote, cuidado parental  
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TÍTULO: EXTINÇÃO DE MEMÓRIA NO PEIXE PAULISTINHA, Danio rerio 

AUTOR: MARÍLIA GOMES TEIXEIRA 

ORIENTADOR: ANA CAROLINA LUCHIARI  

Resumo:  

Este estudo objetivou verificar o tempo de aprendizagem condicionada e 

extinção desta resposta, a fim de se estabelecer um modelo comportamental 

simples para futuros estudos genéticos e farmacológicos de mnemônica. Para 

isso, sete peixes Paulistinhas (Danio rerio) adultos foram condicionados 

individualmente em aquários de 15L, onde receberam estímulo luminoso 

seguido de alimento em área pré-definida do aquário, durante 10 dias 

consecutivos. Nos 12 dias seguintes, o alimento foi oferecido dissociado do 

estímulo luminoso (teste de retenção de memória). Os animais foram filmados 

diariamente (1 min antes da luz e 1 min após a luz/alimento) para análises da 

distância da área alimentar ao longo dos dias. Foi calculado o índice de 

aproximação do sítio de alimentação (distâcia antes da luz – distância depois 

da luz) e os dados foram comparados pelo Teste de Friedman. O peixe 

paulistinha passou a aproximar-se do sitio alimentar a partir do 5o dia de 

condicionamento, e quando o reforço (alimento) para manutenção da resposta 

condicionada foi cessado, houve extinção total do comportamento aprendido no 

17o dia de teste. Assim, concluímos que o animal apresenta aquisição 

significativa de associação entre sinal e reforço e retém esta memória até 6 

dias sem reforço, havendo extinção deste processo a partir do 7o dia sem 

estímulo condicionado. Este resultado pode ser bastante útil em análises 

biológicas simples para processos neurais e respostas comportamentais.  

Palavras-chave: aprendizado, peixe, condicionamento, memória  
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TÍTULO: Influência de polimorfismos do gene MDR-1 sobre a resposta 

terapêutica de pacientes portadores de leucemia tratados com quimioterapia 

padrão. 

AUTOR: LEONARDO JUDSON GALVAO DE LIMA 

ORIENTADOR: IVANISE MARINA MORETTI REBECCHI 

CO-AUTOR: FRANCISCA CAMILA ALVES LEITE 

CO-AUTOR: MARIANA BORGES LOPES 

CO-AUTOR: ALESSANDRA SUELEN JARDIM DA SILVA  

Resumo:  

Polimorfismos no gene MDR1 (multi drug resistance) podem estar associados 

aos mecanismos responsáveis pela falha de resposta à quimioterapia em 

pacientes com leucemias. O presente estudo teve como objetivo avaliar a 

freqüência alélica do polimorfismo C3435T do gene MDR1 em 75 pacientes 

pediátricos com leucemias e linfomas leucemizados. O DNA foi obtido do 

sangue periférico e aplicada a metodologia de PCR-RFLP. Entre os indivíduos 

participantes, 51 eram do sexo masculino e 24 do sexo feminino (2,1:1), com 

média de idade de 9,3 anos. Dentre os participantes 87% apresentaram 

desenvolvimento neoplásico envolvendo a linhagem linfóide, 64% eram 

brancos e 36% pardos/negros, de acordo com auto- denominação. Entre o 

grupo com desenvolvimento neoplásico linfóide (n=63), foi observada a maior 

freqüência do alelo polimórfico (3435T) entre os brancos (52,5%). Esses 

resultados estão de acordo com os dados previamente descritos na literatura, 

destacando-se que a porcentagem de casos entre pardos/negros (36,5%) foi 

inferior quando comparada ao número brancos (63,5%). O alelo selvagem 

(3435C) do polimorfismo silencioso C3435T do gene MDR1 está relacionado 

com aumento da expressão da GpP e consequente maior efluxo de agentes 

potencialmente tóxicos do interior celular. Portanto esses resultados poderão 

subsidiar a avaliação de resposta terapêutica e sucesso do tratamento durante 

a quimioterapia de acordo com o perfil genético de cada individuo.  

Palavras-chave: MDR-1; GPP; Polimorfismo; Farmacogenética  
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CÓDIGO: SB0260 

TÍTULO: A PRÁTICA DO MERGULHO NO LITORAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE: REFLEXÕES SOBRE O CORPO HUMANO NUMA PERSPECTIVA 

BIOCULTURAL 

AUTOR: PAULA NUNES CHAVES 

ORIENTADOR: MARIA ISABEL BRANDAO DE SOUZA MENDES  

Resumo:  

Através da concepção biocultural do corpo humano, que considera o 

entrelaçamento entre os aspectos biológicos e simbólicos/culturais, estudamos 

e investigamos a atividade da pesca da lagosta com compressor de ar no litoral 

do Rio Grande do Norte. O objetivo dessa pesquisa é discutir o corpo na 

perspectiva biocultural refletindo sobre a prática da pesca da lagosta, 

identificando os elementos norteadores para a construção do material didático 

para ser utilizado nas aulas de Educação Física dessas colônias como forma 

de discutir a realidade. Isso foi possível através da leitura de livros, artigos e 

relatórios da pesquisa, discussões no grupo de pesquisa e da produção de 

uma história em quadrinho. Ao finalizar essa pesquisa, pode-se perceber sua 

imensa importância, pois com esse material didático será possível promover 

maiores discussões e questionamentos sobre corpo e saúde, mostrando que a 

realidade da pesca da lagosta existe e há a necessidade de se buscar soluções 

ou alternativas para minimizar as conseqüências sociais, econômicas, 

ambientais, culturais e corporais, no intuito de construir uma nova história.  

Palavras-chave: corpo, saúde, natureza, cultura, educação física.  
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TÍTULO: Resposta da capacidade de regeneração da agarófita Gracilaria 

birdiae (Rhodophyta, Gracilariales). 

AUTOR: ELAINE CRISTINA RODRIGUES DO NASCIMENTO 

ORIENTADOR: ELIANE MARINHO SORIANO 

CO-AUTOR: SERGIO RICARDO DE OLIVEIRA 

CO-AUTOR: GUSTAVO LIMEIRA GOMES DE PAIVA BARROS  

Resumo:  

As algas vermelhas do gênero Gracilaria são coletadas e exploradas 

comercialmente pelas comunidades costeiras no litoral do Nordeste. Assim, a 

compreensão dos processos de regeneração vegetativa desses organismos 

constitui uma ferramenta potencial que pode dá suporte para a diminuição do 

impacto da colheita sobre os estoques naturais. O presente estudo teve como 

objetivo investigar a resposta de regeneração da macroalga G. birdiae em 

condições laboratoriais. Para o estudo, espécimes de G. birdiae com seu 

apressório basal foram coletados na Praia de Rio do Fogo (RN). No laboratório 

as algas foram divididas em 3 lotes (7 plantas cada). O primeiro lote foi cortado 

a 8 cm da base, o segundo a 4 cm e o terceiro a 2 cm. As algas foram 

cultivadas em aquários (22L), contendo água do mar enriquecida com 

nutrientes (N e P). Na primeira semana as algas podadas a 8 cm não 

apresentaram crescimento mas os tecidos haviam cicatrizado. Nos três 

tratamentos as algas apresentaram um crescimento exponencial até a 5a 

semana com média de 0,56 ± 0,12 %d-1, 1,37 ± 0,25 %d-1 e 2,39 ± 0,34 %d-1 

respectivamente. A partir da 6a semana foi observada uma estabilização da 

TCR para todos os tratamentos aplicados. O comprimento final dos talos ao 

longo das 6 semanas, alcançaram médias de 9,95 ± 0,48 cm no tratamento 1, 

média de 6, 97 ± 0,69 cm no tratamento 2 e média de 5,17 ± 0,49 cm no 

tratamento 3. Esse estudo mostrou que o tipo de poda são fatores importantes 

que afetam o desenvolvimento de G. birdiae.  

Palavras-chave: Regeneração, Gracilaria birdiae, nutrientes, crescimento  
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CÓDIGO: SB0263 

TÍTULO: Atividade antibacteriana de extratos aquosos da Lippia alba sobre 

bactérias orais planctônicas, um estudo in vitro 

AUTOR: PEDRO HENRIQUE SETTE DE SOUZA 

ORIENTADOR: KENIO COSTA DE LIMA 

CO-AUTOR: SHENIA ELIANE DO REGO CARNEIRO 

CO-AUTOR: MARIA REGINA MACEDO COSTA 

CO-AUTOR: JULIANA FELIX DA SILVA  

Resumo:  

O uso de produtos naturais como alternativa para tratamento e prevenção de 

doenças tem aumentado a cada dia. A Lippia alba é um arbusto amplamente 

distribuído pelo Brasil e seus extratos aquosos - infuso e decocto - feitos a 

partir da sua folha, são bastante utilizados na medicina popular. Avaliar in vitro 

a atividade antimicrobiana dessas soluções sobre a redução das seguintes 

bactérias na forma planctônica: Streptococcus mutans, Streptococcus mitis, 

Lactobacillos casei e Staphylococcus aureus. Fez-se uso do protocolo de 

Christensen (1985) modificado, feito em octuplicata, no qual os extratos foram 

aplicados juntamente com as bactérias nos poços da microplaca e incubados 

por 20h. Os controles positivos e negativos foram, respectivamente, Clorexidina 

e BHI. A leitura das absorbâncias foi realizada em um leitor de microplacas 

para teste de Elisa. A análise estatística foi feita através dos testes de Mann- 

Whitney e Kruskal-Wallis com penalização de Bonferroni, havendo diferença 

significativa entre os produtos testados (p<0,001). Os extratos da Lippia alba, 

tanto o decocto quanto o infuso, mostraram-se mais eificientes, no combate a 

bactérias orais planctônicas do que a clorexidina, tida como agente bactericida 

padrão ouro, com diferença significativa (p<0,05) em todos os casos. Portanto, 

os extratos aquosos da Lippia alba, além de serem naturais e de fácil 

manipulação, mostraram uma alta atividade antimicrobiana frente as bacterias 

em teste.  

Palavras-chave: Lippia, Fitoterapia, Produtos com ação antimicrobiana.  
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TÍTULO: A Assistência de Enfermagem Planejada à Mulher no Período 

Puerperal AUTOR: LUCÉLIA CASTRO DE LIRA 

ORIENTADOR: CICERA MARIA BRAZ DA SILVA 

CO-AUTOR: MÔNICA GISELE COSTA PINHEIRO 

CO-AUTOR: THAYSE MINOSA DOS SANTOS SILVA 

CO-AUTOR: LUCÉLIA MARIA CARLA PAULO DA SILVA DUARTE  

Resumo:  

O puerpério define-se como o período em que anatomia, fisiologia e bioquímica 

da mãe retornam à normalidade, e se estabelece os laços com o novo filho, 

considerando ainda o tempo em que são estabelecidos novos laços familiares 

e se inicia a última fase de maturação emocional humana. OBJETIVO: Traçar 

um plano assistencial de enfermagem para uma puerpera;identificando os 

diagnósticos e prescrições de enfermagem, segundo a Teoria do autocuidado 

de Dorothea Orem. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso, realizado 

em uma Maternidade Escola no município do Natal/RN. A coleta de dados se 

deu através da análise documental em prontuário e realização de Histórico de 

Enfermagem. RESULTADOS: Principais diagnósticos estabelecidos: Dor aguda 

relacionada à trauma tissular e a espasmos musculares reflexos secundários à 

cirurgia; Amamentação Ineficaz relacionada à ansiedade da mãe; Constipação 

relacionada aos efeitos da anestesia e da manipulação cirúrgica sobre o 

peristaltismo; Algumas implementações de enfermagem: Discutir com o 

indivíduo como determinar que métodos podem ser usados para reduzir a 

intensidade da dor, e Proporcionar o alívio ideal da dor com os analgésicos 

prescritos; Orientar quanto a técnica de amamentação 

adequada.CONCLUSÃO: Percebe-se com o estudo a fundamental importância 

que a construção de um plano assistencial de enfermagem individualizado 

baseado em uma teoria de enfermagem possui para proporcionar um 

atendimento voltado para as reais necessidades do paciente.  

Palavras-chave: ENFERMAGEM; TEORIA DE OREM; ASSISTÊNCIA DE 

ENFERMAGEM; PUERPÉRIO  
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CÓDIGO: SB0266 

TÍTULO: Efeito do laser (808nm) sobre indicadores do dano muscular induzido 

em humanos. 

AUTOR: AMANDA SOARES FELISMINO 

ORIENTADOR: WOUBER HERICKSON DE BRITO VIEIRA 

CO-AUTOR: DIEGO AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVEIRA 

CO-AUTOR: KALYANE KELLEN FERNANDES DE SOUZA  

Resumo:  

O objetivo do estudo foi verificar os efeitos do laser sobre a dor, força do bíceps 

braquial e os níveis sanguíneos das enzimas Creatina Kinase (CK) e Lactato 

Desidrogenase (LDH) de humanos submetidos a um protocolo de dano 

muscular. Vinte e dois homens foram separados aleatoriamente em Grupo 

Placebo-GP (n= 11) e Grupo Experimental-GE (n=11), submetido à terapia 

laser. Em seguida foram submetidos aos seguintes procedimentos: (1) Teste 

de 1 Repetição Máxima (1RM). Sete dias após esse momento o voluntário 

realizou os procedimentos pré- protocolo de dano muscular: (2) Coleta de 

sangue para mensuração dos níveis de CK e LDH; (3) Avaliação da dor no 

músculo bíceps braquial. Imediatamente após realizou-se um protocolo de 

dano muscular intercalado com aplicações de laser ativo ou placebo. Em 

seguida, foram realizadas as mesmas avaliações (1), (2) e (3) imediatamente 

após, 24, 48 e 72 horas pós-protocolo de dano muscular. O resultado primário 

do estudo foi o GE ter apresentado um incremento da intensidade da carga 

(1RM) após o dando muscular (P<0,05). O secundário foi o aumento 

significativo na atividade enzimática da CK nos grupos placebo e experimental 

(P<0,05), sem diferenças significativas entre os grupos; e maiores níveis de dor 

(p<0,05) no GE. O GP não apresentou uma recuperação significativa do 

desempenho muscular. O laser pode aumentar a força muscular, sendo um 

fato relevante para os envolvidos no esporte e reabilitação.  

Palavras-chave: Dano muscular, Laser de Baixa Intensidade, enzimas  
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TÍTULO: Plano de atividades Bolsista PIBIC - CARGA ALOSTÁTICA, 

FRAGILIDADE E FUNCIONALIDADE EM IDOSOS 

AUTOR: CRISTIANO DOS SANTOS GOMES 

ORIENTADOR: RICARDO OLIVEIRA GUERRA 

CO-AUTOR: MAYLE ANDRADE MOREIRA 

CO-AUTOR: ALINE DO NASCIMENTO FALCAO FREIRE 

CO-AUTOR: BRUNO RANGEL LINHARES DOS SANTOS  

Resumo:  

Atualmente, o termo fragilidade é evidenciado como um excesso de 

vulnerabilidade aos estressores, com redução na habilidade de manter ou 

regular a homeostasia. Suas características estão diretamente relacionadas à 

função física e, muitas vezes, são conseqüências do acúmulo de condições 

sub-clínicas, doenças agudas ou crônicas, e fatores comportamentais e 

sociais.Fatores sociais estressantes e marcadores biológicos de estresse no 

processo de envelhecimento podem explicar a relação entre condições sociais 

vivenciadas no curso da vida, fragilidade e estado funcional de populações 

geriátricas. Deste modo, alguns autores propõem que as experiências vividas 

desde a infância até a vida adulta levam ao declínio na função e a fragilidade 

em indivíduos de idade avançada. Assim, condições sociais e econômicas 

adversas disparam respostam estressantes que podem levar a condições 

crônicas como problemas cardiovasculares, pobre função física, depressão, 

déficits na função cognitiva e aumento no risco de tornar-se frágil. 

Considerando o contexto sócio-econômico e cultural, as populações de 

diferentes regiões do Brasil estão expostas a uma grande variedade de 

situações potencialmente estressantes. O Rio Grande do Norte possui um dos 

mais elevados índices de envelhecimento populacional do país, que associado 

aos baixos níveis de desenvolvimento social, leva a sua população a exposição 

de condições precárias de saúde, especialmente na população idosa.  

Palavras-chave: fragilidade, carga alostática, idosos  
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TÍTULO: PERCEPÇÃO DOS IDOSOS SOBRE A IMPORTÂNCIA DA SAÚDE 

BUCAL. AUTOR: BRUNA CAMARA SANTOS 

ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO COSTA FEITOSA ALVES 

CO-AUTOR: JÂNIO RODRIGUES REGO  

Resumo:  

A avaliação das condições de saúde bucal em pacientes idosos é essencial 

para o desenvolvimento de políticas de saúde específicas. A prevalência de 

doenças bucais é alta nessa população. O objetivo desse estudo foi avaliar a 

auto- percepção das condições de saúde bucal em 100 idosos, com idade de 

60 anos ou mais e funcionalmente independentes, da UBS de Felipe Camarão 

II, Natal/RN, Brasil. Os dados foram coletados através da aplicação de um 

questionário agrupado em duas partes. A primeira parte com os dados sócio-

demográficos, segunda parte o Índice GOHAI. Este Índice é composto de 12 

itens envolvendo aspectos ligados à mastigação, ao discurso, à fonação, e de 

auto-avaliação da condição bucal. Como resultado, 69% eram do sexo 

feminino, a idade variou entre 60 a 86 anos, com mediana igual a 65 anos. 

Referente aos anos de estudo, a amostra teve uma média de 3 anos. Em 

relação à última visita ao dentista, somente 27% dos idosos haviam consultado 

o Dentista há menos de um ano. Em relação às questões sobre a presença de 

problemas dentários e gengivais, foram respondidas por 46% e 21% 

respectivamente. O índice GOHAI apresentou valor para auto-percepção de 30 

ponto, considerado uma percepção baixa. Concluímos uma auto-percepção 

negativa sobre a condição bucal por parte dos idosos em ambos os bairros, 

influenciada pelas questões socioeconômica e cultural, embora se perceba a 

importância dada à saúde bucal.  

Palavras-chave: Idosos; GOHAI; Auto-Percepção da Condição Bucal  
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TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO FENOTÍTICA DE CEPAS DE Mycobacterium 

tuberculosis COM PADRÃO DE MULTIRRESISTÊNCIA NO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE 

AUTOR: JOAQUIM GONÃ‡ALVES DE AZEVEDO NETO 

ORIENTADOR: RENATO MOTTA NETO 

CO-AUTOR: ROSELY DE VASCONCELLOS MEISSNER 

CO-AUTOR: GABRIELA DE FARIA OLIVEIRA  

Resumo:  

Introdução: A Tuberculose multirresistente é um problema de saúde pública no 

Brasil. É de extrema importância a caracterização das cepas multirresistentes, 

pois isso possibilita uma análise dos dados, sendo assim, possível determinar a 

prevalência de resistência a drogas do esquema terapêutico auxiliando assim, 

o tratamento do paciente.  

Objetivos: Determinar o perfil de multirresistência do Mycobacterium 

tuberculosis isolados no LACEN-RN. 

Metodologia: O estudo é de caráter etiológico e descritivo,no qual serão 

analisadas todas as culturas e Testes de Sensibilidade(TS) positivos que 

apresentem resistência à, no mínimo, INH (Isoniazida) e RMP (Rifampicina) 

isoladas no LACEN-RN no período de janeiro de 2010 até dezembro de 2012.  

Palavras-chave: TSA, TBMR  

 

 

 

 

 



              XXII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
e-CICT	2011	

	
	

CÓDIGO: SB0273 

TÍTULO: Segundo registro e aspectos da reprodução de Ceratophrys 

joazeirensis (Mercadal de Barrio, 1986) (Amphibia: Ceratophryidae), no estado 

do Rio Grande do Norte, Brasil. 

AUTOR: JAQUEIUTO DA SILVA JORGE 

ORIENTADOR: ELIZA MARIA XAVIER FREIRE 

CO-AUTOR: RAUL FERNANDES DANTAS DE SALES  

Resumo:  

Atualmente, o gênero Ceratophrys Wied, 1824 é constituido por oito espécies, 

distribuídas ao longo da América do Sul, dentre as quais Ceratophrys 

joazeirensis descrita por Mercadal (1986), da localidade tipo Juazeiro, estado 

da Bahia, no semiárido. O conhecimento sobre a biologia desta espécie é 

insipiente embora seja muito importante para a conservação da mesma. 

Durante estudo sobre herpetofauna do Agreste Norteriograndense no município 

de Santa Maria (5,854 S o, 35,701 o W), foram obtidas especimes de C. 

Joazeirensis. O Agreste, esta região é a faixa de transição entre à Caatinga e a 

Mata Atlântica, com características de ambos os biomas. As observações e 

coletas foram feitas durante os meses de janeiro a junho de 2010 e janeiro a 

julho de 2011, quando a população de C. joazeirensis demonstrou um padrão 

esporádico de reprodução, só aparecendo após fortes chuvas e permanecendo 

ativos apenas durante a noite. Observações dos locais de reprodução desta 

espécie mostraram a utilização de lagoas permanentee assim como também 

em poças temporárias. Uma fêmea coletada continha no estômago um adulto 

de Pleurodema diplolister. Este é o segundo registro para o estado do Rio 

Grande do Norte, estendendo a distribuição da espécie cerca de 110 km a 

norte do município de Passa e Fica onde foi primeiramente registrada.  

Palavras-chave: Ceratophrys joazeirensis, História Natural, Reprodução.  
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TÍTULO: ANALISE DA PRODUÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM UNIDADES 

DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

AUTOR: LIZ VANESSA MEDEIROS DANTAS 

ORIENTADOR: PRISCILLA MOURA ROLIM  

Resumo:  

A produção dos resíduos sólidos, popularmente conhecido como lixo, constitui-

se um problema mundial, haja vista que uma grande parcela dos resíduos 

gerados pelos setores produtivos não possuem destinação final 

ambientalmente adequada. Este tema apresenta grande relevância não 

somente no meio científico, mas principalmente com relação à saúde pública, 

pois interfere diretamente na qualidade de vida do cidadão. Nesse contexto, as 

Unidades de Alimentação e Nutrição ganham destaque uma vez que são 

produtoras de resíduos sólidos durante as etapas de processamento de 

alimentos. Nesse aspecto, este estudo tem o objetivo avaliar a produção de 

resíduos sólidos em U.A.N. hospitalar, antes e após a sensibilização dos 

colaboradores e fomentar a discussão acerca do papel do nutricionista frente à 

responsabilidade ambiental. O estudo realizado foi do tipo transversal 

descritivo, desenvolvido por meio de pesagem direta dos resíduos sólidos 

produzidos na UAN durante o a refeição do almoço. Após a análise dos 

resultados, foi contabilizada a produção de 1562, 299 Kg de resíduos sólidos e 

o desperdício de 594 refeições, representando um custo R$ 2874,96 durante 

os 18 dias analisados. A partir do estudo, fica evidenciada a contribuição das 

UAN para o aumento da produção de resíduos sólidos e a necessidade de 

repensar maneiras mais eficientes de reduzir a produção desses resíduos em 

toda cadeia produtiva.  

Palavras-chave: UAN, Resíduos sólidos, desperdício, Índice de resto-ingestão.  
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TÍTULO: Cartografia das reuniões do Conselho Estadual de Saúde: uma 

investigação sobre a gestão do trabalho e da educação na saúde 

AUTOR: DOUGLAS FERREIRA ENEDINO ALBINO 

ORIENTADOR: JANETE LIMA DE CASTRO 

CO-AUTOR: JANAYNA PATRÍCIA DE MELO 

CO-AUTOR: NATHALIA HANANY SILVA DE OLIVEIRA  

Resumo:  

Este estudo retrata a problemática da gestão do trabalho e da educação na 

saúde, tendo como campo de investigação o Conselho Estadual de Saúde do 

Rio Grande do Norte (CES/RN), e como foco de análise a temática da gestão 

do trabalho e da educação na saúde nas atas deste colegiado. Os objetivos 

buscavam identificar e analisar como aparecem nas pautas do Conselho 

Estadual de Saúde as questões da política de Gestão do Trabalho e da 

Educação na Saúde. Foi realizado o resgate das atas que corresponde ao 

período de janeiro a abril de 2011. Após análise foi evidenciado que a temática 

esta inserida nas pautas do conselho, todavia, ainda, é notória a baixa 

freqüência da inserção desta política nas reuniões dessa instância de 

participação social. Por ser esta temática relevante e muito presente nos dias 

atuais, faz jus discuti-la e colocá-la em pauta com uma assiduidade satisfatória, 

já que compete ao CES fiscalizar, aprovar e formular as políticas de saúde 

visando contribuir para um Sistema Único de Saúde mais efetivo.  

Palavras-chave: Gestão do Trabalho; Educação na Saúde; Conselho Estadual 

de Saúde  
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CÓDIGO: SB0277 

TÍTULO: Análise dos métodos e instrumentos de dimensionamento de pessoal 

de enfermagem no contexto hospitalar: uma busca pelas evidências de 

qualidade. AUTOR: ANÁLIA LUANA SENA DE SOUZA 

ORIENTADOR: BERTHA CRUZ ENDERS  

Resumo:  

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica que objetivou identificar os instrumentos 

disponíveis para o dimensionamento de recursos humanos pela gerência de 

enfermagem. O estudo foi realizado na Biblioteca Virtual de Saúde, utilizando 

os termos “enfermagem”, “dimensionamento de pessoal”, “organização e 

administração” e “administração de recursos humanos”. Foram incluídos os 

artigos publicados em português e que versavam sobre a temática. Os não 

relacionados ao tema e os que se encontravam em outras línguas foram 

excluídos. Selecionaram-se para análise seis artigos. Quatro deles referiam-se 

ao dimensionamento de pessoal de enfermagem em unidades hospitalares, e 

dois, ao sistema de classificação de pacientes. Identificou-se como 

instrumentos: o método de Gaidzinski; a Resolução COFEN n° 293/04; o 

Sistema de Classificação de Pacientes (SCP); o Therapeutic Intervention 

Scoring System (TISS); o Nursing Activities Score (NAS); e um programa 

computacional, o Dimensionamento de Profissionais de Enfermagem (DIPE). 

Conclui-se que existem diversos instrumentos de dimensionamento de 

recursos humanos de enfermagem e compete ao profissional da assistência 

escolher aquele mais adequado para a sua clientela. Observa-se a 

necessidade de novos estudos que propunham instrumentos de classificação 

que considerem as necessidades de grupos diversificados de pacientes.  

Palavras-chave: Dimensionamento de pessoal; enfermagem; organização & 

administração  
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CÓDIGO: SB0282 

TÍTULO: Caracterização de idosos com potencial para desenvolver a síndrome 

da fragilidade, em áreas adscritas do Distrito Sanitário Oeste, no município de 

Natal, RN. 

AUTOR: JULLYANA MARION MEDEIROS DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: REJANE MARIA PAIVA DE MENEZES  

Resumo:  

INTRODUÇÃO: Paralelamente ao processo de transição demográfica, ocorre o 

processo de transição epidemiológica, marcado pela redução das doenças 

infecto parasitárias e aumento das doenças crônicas degenerativas. Existem 

atualmente idosos frágeis vivendo no domicilio, principalmente dentro do grupo 

dos mais idosos. Nesse sentido, o Ministério da Saúde reforça a necessidade 

de identificação precoce da condição sub-clínica da síndrome de fragilidade 

nas pessoas idosas. OBJETIVO: caracterizar idosos quanto a presença de 

instalação da síndrome da fragilidade nos residentes do Distrito Oeste do 

município de Natal. METODOLOGIA: Estudo descritivo, exploratório e 

quantitativo. O local de sua realização é o Distrito Sanitário Oeste. A população 

desse estudo corresponde a um total de 9.790 idosos residentes nessa área 

adscrita do Distrito Oeste e uma amostra do tipo estratificada, correspondendo 

498 idosos residentes. O instrumento de coleta de dados será um questionário 

estruturado com 3 eixos. RESULTADOS, DISCUSSÕES E CONCLUSÕES: Os 

resultados, discussões e conclusões ainda não são possíveis, visto que a 

pesquisa dará início a coleta das informações no próximo semestre 2011.2 

Contudo, espera-se que os resultados apresentados com essa pesquisa 

possibilitem um rastreamento de fatores de risco na população idosa antes da 

instalação do processo de fragilidade em idosos residentes na área adscrita do 

estudo em curso.  

Palavras-chave: Enfermagem Geriátrica, Saúde do Idoso, Atenção Primária à 

Saúde  
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CÓDIGO: SB0283 

TÍTULO: ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE CARCINOMA 

EPIDERMÓIDE DE LÁBIO INFERIOR EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA NO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE AUTOR: RAPHAEL AMARAL DA 

SILVA CAMPOS 

ORIENTADOR: LEAO PEREIRA PINTO  

Resumo:  

O Carcinoma epidermóide (CE) representa mais de 90% de todas as 

neoplasias malignas que acometem as estruturas orais, correspondendo 2% a 

3% de todas as neoplasias do corpo. Dentre as localizações mais comuns da 

lesão na boca, destaca-se o lábio inferior, onde a etiologia guarda relações 

com a exposição solar desprotegida. Com intuito de fornecer subsídios que 

possibilitem uma melhor interpretação da agressividade do tumor, o 

estadiamento clínico, há muitos anos, tem servido de padrão para a 

classificação clínica adotada na caracterização das neoplasias, enquanto que a 

gradação histológica de malignidade do carcinoma epidermóide oral é um 

recurso microscópico que visa classificar a lesão de acordo com o grau de 

diferenciação celular e, assim, explicar lesões com características clínicas 

semelhantes, mas comportamento biológico discrepante. Nas últimas décadas, 

observa-se que muitas pesquisas visam estabelecer uma correlação das 

características clínicas e histopatológicas com o prognóstico. Entretanto, os 

resultados não são inteiramente satisfatórios. Assim sendo, o objetivo deste 

estudo é avaliar os casos e os pacientes acometidos pelo CE de lábio inferior 

diagnosticados no período de 2004 a 2010 na população atendida no Hospital 

Dro Luiz Antonio da Liga Norte-Riograndense, Natal/RN, bem como, verificar 

se existe correlação da classificação clínica TNM, com a gradação histológica 

de malignidade, já que estudos dessa natureza em carcinomas de lábio inferior 

são escassos.  

Palavras-chave: Carcinoma epidermóide;lábio inferior;TNM;Gradação 

histológica;  
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CÓDIGO: SB0284 

TÍTULO: Pé diabético: etiologia e resistência das AUTOR: MIGUEL ANGEL 

ANSALDI JUNIOR 

ORIENTADOR: RENATO MOTTA NETO 

CO-AUTOR: MARIA EDUARDA DE SOUZA MENEZES DA COSTA  

Resumo:  

infecções bacterianas  

O pé diabético é definido como qualquer infecção, ulceração e/ou destruição 

dos tecidos profundos associados à anormalidades neurológicas e a vários 

graus de doença vascular periférica dos membros inferiores. A infecção do pé 

diabético pode ser tanto mono como polimicrobiana, sendo uma das 

complicações crônicas do diabetes mais associadas à amputações de 

membros inferiores. Este projeto tem como objetivo traçar um perfil 

epidemiológico das infecções de úlceras de pé diabético de pacientes 

atendidos no ambulatório de Clínica e Cirurgia do Hospital Universitário Onofre 

Lopes (instituição referência no atendimento de pacientes diabéticos no RN). 

Até o presente momento 52 pacientes foram entrevistados e tiveram amostras 

colhidas e devidamente identificadas; foram identificadas 95 bactérias. Das 95 

bactérias identificadas, 38 (40%) pertencem ao grupo de bactérias Gram-

positivas e 57 (60%) ao grupo de bactérias Gram- negativas. O membro do 

grupo de bactérias Gram-positivas mais prevalente foi o Staphylococcus aureus 

(28,9%). 40,4% das bactérias Gram-negativas formaram o grupo de bactérias 

não fermentadoras, e os 50,6% restante enquadrou o variado grupo das 

Enterobacteriaceae. Nos últimos anos o padrão de resistência mais 

preocupante envolvendo esse grupo é a resistência de espectro extendido às 

cefalosporinas e penicilinas, mais conhecido como ESBL. Das 34 

enterobactérias identificadas, 8 (23,5%)apresentaram esse perfil fenotípico de 

resistência .  

Palavras-chave: Diabetes; Infecção; Pé diabético; Resistência  
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CÓDIGO: SB0285 

TÍTULO: Efeitos do extrato de Phyllanthus niruri em modelo de colite crônica 

induzida por ácido acético 10% em ratos 

AUTOR: IBSON LUCAS DE LYRA 

ORIENTADOR: GERLANE COELHO BERNARDO GUERRA  

CO-AUTOR: HUDSON GODEIRO DE ARAUJO TEIXEIRA CO-AUTOR: 

AURIGENA ANTUNES DE ARAUJO  

Resumo:  

O uso de extratos vegetais para o tratamento de diversas doenças acontece 

desde a antiguidade. O conhecimento popular se acumulou com o passar dos 

séculos e, atualmente, carece de comprovação científica formal, que trás 

segurança e direciona o uso desses compostos como agentes terapêuticos. No 

presente estudo avaliou-se a atuação do extrato de Phyllanthus niruri como 

agente antiinflamatório frente ao modelo de colite induzida em ratas pelo ácido 

acético numa concentração de 10%. A administração da solução por via retal 

provocou nos animais do grupo controle um processo inflamatório intestinal. 

Como conseqüência deste dano a relação peso/extensão do cólon aumentou 

aproximadamente duas vezes em relação aos animais do grupo branco. Esta 

lesão provocou nos animais do grupo controle uma importante perda de peso, 

depois das 48 horas de indução do processo inflamatório. O uso do extrato de 

Phyllanthus niruri diminuiu o Índice de Dano Macroscópico (IDM) de 8,5 nos 

controles para 5,0 nos tratados, também reduzindo a relação Peso/Extensão do 

cólon. O Efeito do tratamento do extrato aquoso do P. niruri (100 mg/kg) sobre 

a densidade e distribuição do infiltrado leucocitário em ratas com colite induzida 

com ácido acético (10%) mostrou uma redução e uma distribuição mais 

localizadas. Efeito do tratamento preventivo com Phyllanthus niruri na evolução 

do peso corporal em ratos mostrou que o tratamento não alterou a evolução 

normal do peso corporal dos animais.  

Palavras-chave: Phyllanthus niruri, Inflamação, Colite  
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CÓDIGO: SB0287 

TÍTULO: Avaliação do índice de massa corporal e da qualidade de vida em 

pacientes diabéticos atendidos pelo SUS em Natal. 

AUTOR: BRUNA ALICE DE LIMA DIAS 

ORIENTADOR: FERNANDO AUGUSTO LAVEZZO DIAS 

CO-AUTOR: ANA GABRIELA CAMARA BATISTA DA SILVA 

CO-AUTOR: ANA TEREZA DO NASCIMENTO SALES 

CO-AUTOR: MERIELY SOARES ROCHA  

Resumo:  

INTRODUÇÃO: A diabetes mellitus é uma doença metabólica complexa que 

afeta a qualidade e o estilo de vida dos indivíduos levando a uma redução na 

expectativa de vida dos mesmos (TRICHES et al., 2009). OBJETIVOS: Avaliar 

o índice de massa corporal (IMC) e a qualidade de vida em pacientes 

diabéticos atendidos pelo SUS do município do Natal. METODOLOGIA: Foram 

estudados 44 pacientes com DM tipo 2. A avaliação da qualidade de vida foi 

realizada através do questionário de saúde SF-36 (Medical Outcomes Short 

Form 36). O cálculo do IMC foi obtido através da equação e dos valores de 

referência publicados nas diretrizes da sociedade brasileira de endocrinologia e 

metabologia. RESULTADOS: Os pacientes avaliados apresentaram: média de 

idade de 57,23 ± 10,97 anos, tempo de diagnóstico de 8,59 ± 6,85 anos ;IMC 

igual a 27,54 ± 5,13; peso de 66,79 ± 11,74 e altura igual a 155,3 ± 7,54. Com 

relação ao IMC, 36,36% apresentaram sobrepeso; 36,36% apresentaram IMC 

normal e 27,28% são obesos. Na avaliação da qualidade de vida os scores 

finais obtidos foram para saúde física (SF) 58,05 ± 22,56, e para saúde mental 

(SM) 64,57 ± 20,92. Quando correlacionado IMC e os sumários de SF e SM 

houve uma correlação significativa (r= -0,4117 e r= -0,4906, respectivamente). 

CONCLUSÃO: A população analisada, em sua maioria, está acima do peso e 

apresenta baixo nível de atividade física, fatores que repercutem na qualidade 

de vida desses sujeitos, e estão associados a um risco elevado de doença 

cardiovascular.  

Palavras-chave: diabetes mellitus; qualidade de vida; índice de massa corporal  
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CÓDIGO: SB0291 

TÍTULO: Tratamento da hipersensibilidade dentinária cervical com solução de 

fluoreto de sódio a 4% e verniz de fluoreto de sódio a 5%. 

AUTOR: KELSIANE FONSECA MACIEL 

ORIENTADOR: EULER MACIEL DANTAS  

Resumo:  

A Hipersensibilidade dentinária cervical (HSDC) é uma patologia que atinge 

cerca de um em cada sete pacientes e é caracterizada por uma forte dor 

ocasionada por estímulos mecânicos, químicos, térmicos e bacterianos. A dor 

pode ser sentida pelo paciente em atividades do dia a dia, durante a 

alimentação, a escovação dentária e até mesmo com movimentos realizados 

durante a fala, pela entrada de ar que provoca o estímulo evaporativo. Esta dor 

trás um desconforto enorme ao paciente e pode provocar deficiência na 

alimentação, nos procedimentos de higiene oral, além do estresse e irritação 

pela frequente dor. Várias modalidades de tratamento são empregadas, porém 

a maior parte delas é de difícil acesso à população mais carente pelo custo das 

substâncias utilizadas. Os vernizes compostos de flúor em alta concentração 

são exemplos de formas de tratamento que levam a um bom prognóstico, mas 

que fazem parte do grupo de substâncias com alto custo. Tendo em vista que a 

utilização de uma solução com alta concentração de flúor, manipulada e com 

baixo custo, ter demonstrado resultado clínico satisfatório e pelo fato de 

existirem poucos relatos sobre sua utilização na literatura, decidimos pela 

realização deste trabalho, pois caso a resposta ao tratamento seja semelhante 

ou melhor que o verniz com flúor, pode-se adotar o uso dessa solução nas 

clínicas de nossa faculdade, bem como divulgá-la para a utilização em postos 

de saúde, favorecendo o atendimento às camadas mais carentes da 

população.  

Palavras-chave: Hipersensibilidade dentinária, verniz fluoretado, flúor solução  
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CÓDIGO: SB0293 

TÍTULO: Avaliação do potencial antibacteriano de espécies da flora brasileira 

sobre a bactéria Streptococcus mutans 

AUTOR: IZABEL MARIA TOMAZ 

ORIENTADOR: MATHEUS DE FREITAS FERNANDES PEDROSA  

Resumo:  

A cárie dentária apresenta-se como um dos maiores problemas de saúde 

pública no mundo. Os principais agentes etiológicos da cárie são os 

estreptococos do grupo mutans, responsáveis principalmente por lesões em 

superfícies lisas. O objetivo desse trabalho foi avaliar o potencial antibacteriano 

de espécies da flora brasileira sobre a bactéria Streptococcus mutans. As 

espécies analisadas foram: Schinus terebinthifolius (Aroeira vermelha), Psidium 

guajava (goiabeira), Eugenia uniflora (pitangueira), Ananas sp. (abacaxi), 

Copaifera duckei (copaíba) e Copaifera sp. (copaíba Maria-Maria). A triagem da 

atividade antibacteriana das espécies estudadas foi realizada pelo método de 

difusão em ágar e a determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) 

pelo de diluição em ágar. As espécies que apresentaram melhor potencial 

antibacteriano foram Copaifera duckei e Copaifera sp. (copaíba Maria-Maria).  

Palavras-chave: Flora brasileira, cárie dentária, atividade antibacteriana.  
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CÓDIGO: SB0299 

TÍTULO: MORBIMORTALIDADE PERINATAL ASSOCIADA À INFECÇÃO 

CLAMIDIANA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

AUTOR: DAVI NOBRE DANTAS 

ORIENTADOR: ANA KATHERINE DA SILVEIRA GONCALVES 

CO-AUTOR: KARINA LOPES MORAIS 

CO-AUTOR: REBECA ASSUNCAO MATTJIE 

CO-AUTOR: INGRID RIBEIRO TAVARES  

Resumo:  

A infecção por chlamydia trachomatis (ct) é a doença sexualmente 

transmissível mais prevalente no mundo; é comumente assintomática e causa 

inúmeros problemas, principalmente em gestantes. Objetivos: o objetivo desta 

revisão foi avaliar a associação da infecção por ct com a morbidade e 

mortalidade perinatal, buscando analisar o risco de aborto, ruptura prematura 

de membranas, prematuridade, baixo peso ao nascer e mortalidade perinatal. 

Métodos: foi realizada revisão sistemática através da busca e seleção de 

estudos de coorte prospectivos para determinar o risco dos desfechos. 

Buscaram-se artigos nas bases de dados eletrônicas, medline e embase, 

usando descritores específicos. Dois pesquisadores avaliaram os artigos 

independentemente durante o processo de seleção. Resultados: a busca inicial 

encontrou 2695 artigos nas bases de dados. Foram excluídos 2683 por não se 

enquadrarem nos critérios de seleção. Os 17 estudos restantes foram 

submetidos à avaliação qualitativa (escala de avaliação newcastle – ottawa), 

restando sete artigos metodologicamente adequados para a revisão dos 

desfechos. Conclusão: os estudos avaliados encontraram associação 

significativa entre infecção clamidiana na gestação e risco de trabalho de parto 

prematuro, baixo peso ao nascer, amniorrexe prematura e mortalidade 

perinatal.  

Palavras-chave: GESTANTE, CHLAMYDIA TRACHOMATIS, MORTALIDADE 

PERINATAL, MORBIDADE.  
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CÓDIGO: SB0302 

TÍTULO: Efeitos da microinjeção intracerebroventricular do veneno da formiga 

Tocandira (Dinoponera quadriceps) em ratos Wistar. 

AUTOR: FERNANDA CARVALHO CAGNI 

ORIENTADOR: ALESSANDRA MUSSI RIBEIRO 

CO-AUTOR: DIANA ALINE NÔGA MORAIS FERREIRA 

CO-AUTOR: JOSE RONALDO DOS SANTOS 

CO-AUTOR: REGINA HELENA DA SILVA  

Resumo: As formigas possuem peçonhas que contém compostos 

potencialmente ativos que paralisam e/ou matam outros organismos. Muitos 

destes compostos podem funcionar como neurotoxinas, as quais 

freqüentemente exibem notável especificidade e afinidade pelo tecido nervoso. 

Tais toxinas podem atuar especificamente em canais iônicos dependentes de 

ligante e de voltagem presentes na membrana neuronal. Desta forma, estes 

compostos são importantes ferramentas para serem utilizados nas pesquisas 

em neurociência. Neste contexto, muitas toxinas isoladas de animais 

peçonhentos são ferramentas para entender as neurotransmissões excitatórias 

e inibitórias, servindo como modelos para o desenvolvimento de fármacos 

anticonvulsivantes e neuroprotetores, direcionados a epilepsia, mal de 

Alzheimer, mal de Huntigton, mal de Parkinson, entre outras.  

Assim, nosso laboratório tem investigado os efeitos comportamentais 

produzidos pela injeção i.c.v. da peçonha da formiga Dinoponera quadríceps 

em camundongos. Observamos alterações comportamentais, caracterizadas 

por um período inicial de imobilidade, seguido de um intenso comportamento 

motor semelhante a crises convulsivas. Em experimentos dose resposta 

verificou-se um aumento desta atividade em doses altas (500 mg/ml).  

Esses resultados são altamente relevantes e justificam a procura de compostos 

neuroativos, o que nos estimula a continuarmos e caracterizarmos 

quimicamente e biologicamente os componentes presentes nessa peçonha.  

Palavras-chave: ação biológica, veneno, formiga, Tocandira  
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CÓDIGO: SB0303 

TÍTULO: Prevalência de talassemia alfa em indivíduos com traço falciforme 

AUTOR: JAYRA JULIANA PAIVA ALVES 

ORIENTADOR: TEREZA MARIA DANTAS DE MEDEIROS 

CO-AUTOR: MARINA SAMPAIO DE MENEZES CRUZ 

CO-AUTOR: THALES ALLYRIO DE ARAÚJO MEDEIROS FERNANDES 

CO-AUTOR: ARTHUR NORONHA COSTA DO NASCIMENTO  

Resumo:  

A hemoglobina S se caracteriza pela substituição do ácido glutâmico pela 

valina na posição 6 da cadeia beta. A talassemia alfa é frequentemente 

causada por deleções que removem um ou ambos os genes que codificam as 

cadeias de alfa globina. Os indivíduos heterozigotos para a hemoglobina S 

(traço falciforme) são normalmente assintomáticos, porém quando há 

associação com a talassemia alfa podem apresentar microcitose e/ou 

hipocromia. Objetivou-se nesse estudo verificar a prevalência da talassemia 

alfa+ (deleção –alfa3.7) em indivíduos com traço falciforme. Foram coletadas 

amostras de sangue de 83 pacientes atendidos no Laboratório de Integrado de 

Análises Clínicas (UFRN) e no Ambulatório de Hematologia do Hemonorte. 

Após a coleta, foi realizado o eritrograma e em seguida a eletroforese de 

hemoglobina em pH alcalino e dosagens de hemoglobina A2 e Fetal. As 

amostras que apresentaram perfil eletroforético de traço falciforme foram 

submetidas à análise molecular por PCR para identificação da talassemia alfa. 

Do total de amostras analisadas, 14 apresentaram o traço falciforme (Hb AS). 

Destes, foram diagnosticados 2 como sendo portadores da talassemia alfa+ 

(deleção –alfa 3.7), ambos na forma heterozigota para essa deleção os quais 

apresentaram quadro laboratorial típico de talassemia alfa com redução do 

VCM e HCM. Esses resultados mostram a importância de se avaliar a possível 

causa de microcitose e hipocromia em indivíduos com estas alterações 

genéticas.  

Palavras-chave: Hemoglobina S, Anemia falciforme, Talassemia alfa.  
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CÓDIGO: SB0305 

TÍTULO: O contexto das unidades de atenção primária e de referência que 

realizam o diagnostico da tuberculose em sintomáticos respiratórios no 

Municipio de Natal, RN. 

AUTOR: DÉBORAH RAQUEL CARVALHO DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: BERTHA CRUZ ENDERS 

CO-AUTOR: MARIA CONCEBIDA DA CUNHA GARCIA  

Resumo:  

As ações de diagnóstico e controle da Tuberculose (TB) são atribuídas como 

competências da Atenção Primária em Saúde (APS), devendo ser 

desenvolvidas nas unidades neste nível de complexidade. Este estudo 

objetivou avaliar o contexto estrutural e organizacional das unidades de 

atenção primária que realizam o diagnóstico da TB. Trata-se de um estudo 

descritivo, com abordagem quantitativa, o qual envolveu 45 profissionais 

enfermeiros e médicos de Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde 

da Família de Natal, RN. Observou-se que 46,7% dos profissionais “às vezes” 

realizam busca ativa de sintomáticos respiratórios; 51,1% disseram que os 

pacientes “sempre” são encaminhados para outros serviços para realizarem a 

coleta de escarro devido à ausência de local específico para acondicionar o 

material (55,6% dos profissionais), além de nem sempre as unidades 

disponibilizarem potes de coleta (apenas 35,6% disseram “sempre” serem 

entregues). Ainda, verificou-se a não disponibilização de vale transporte para 

os pacientes (68,9% dos profissionais). Sobre o acompanhamento dos casos 

confirmados, 68,9% referiram fazer visitas ou telefonemas comunicando atraso 

nas consultas mensais, entretanto apenas 35,6% afirmaram visitarem os 

pacientes em tratamento. Os resultados nos apontam debilidades estruturais e 

organizacionais no contexto da atenção primária para a realização do 

diagnóstico e controle da TB, o que pode favorecer o retardo deste diagnóstico.  

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Tuberculose; Diagnóstico.  
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CÓDIGO: SB0306 

TÍTULO: PREVALÊNCIA DE ACIDENTES OCUPACIONAIS EM 

CIRURGIÕES-DENTISTAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 

AUTOR: SHENIA ELIANE DO REGO CARNEIRO 

ORIENTADOR: IRIS DO CEU CLARA COSTA 

CO-AUTOR: ANDRESSA DA ROCHA MEDEIROS 

CO-AUTOR: BRUNA KATHERINE GUIMARÃES CARVALHO 

CO-AUTOR: LEONARDO CESAR AMARO DA SILVA  

Resumo:  

O cirurgião-dentista se expõe na prática clínica a diversos microorganismos 

responsáveis por doenças infecto-contagiosas como as hepatites e AIDS, 

dentre tantas outras por falta de atenção, negligência ou despreparo dos 

profissionais em relação ao uso de medidas de precauções universais, que 

reduzem a possibilidade da ocorrência de danos. Assim, os acidentes de 

trabalho são freqüentes devido à constante manipulação de objetos cortantes e 

pontiagudos e uso de motores de alta rotação. O objetivo dessa pesquisa foi 

determinar a prevalência de acidentes de trabalho com exposição à material 

biológico em cirurgiões-dentistas e auxiliares em saúde bucal da Rede SUS na 

cidade de Natal- RN. Autorizado pelo CEP-HUOL sob o no 361/09. Os dados 

foram coletados através de questionários respondidos por 82 cirurgiões-

dentistas e 73 auxiliares em saúde bucal. Dos participantes, 85,9% dos 

cirurgiões-dentistas e 85,7% dos auxiliares relataram ter recebido algum 

treinamento em biossegurança. Entre os anos de 2008 e 2009 12,8% dos 

cirurgiões-dentistas e 18,3% dos auxiliares sofreram acidentes de trabalho com 

exposição a materiais biológicos. Desses, os mais envolvidos em acidentes 

foram sangue e saliva. Espera-se que os resultados obtidos com essa pesquisa 

possam subsidiar reflexões sobre segurança e qualidade de vida no ambiente 

odontológico, bem como sejam incorporadas pelas instituições e profissionais 

de saúde, proporcionando menos riscos à saúde do trabalhador.  

Palavras-chave: Odontólogos; Notificação de acidentes de trabalho; Sangue; 

Saliva  
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CÓDIGO: SB0310 

TÍTULO: PROGRAMA DE REABILITAÇÃO EM GRUPO NA DOR E 

QUALIDADE DE VIDA DE INDIVÍDUOS COM OSTEOARTRITE DE JOELHO: 

UM ENSAIO CLÍNICO CONTROLADO E RANDOMIZADO 

AUTOR: IRIA LUCIA DUARTE PINHEIRO 

ORIENTADOR: WOUBER HERICKSON DE BRITO VIEIRA 

CO-AUTOR: TALITA JULIANA DE CARVALHO CAMPOS 

CO-AUTOR: JUDSON TCHARLES CARDOSO PEREIRA 

CO-AUTOR: DEYVSON PAIVA DE BRITO  

Resumo:  

Objetivos: O propósito do estudo foi verificar os efeitos de um programa de 

reabilitação em grupo na dor e qualidade de vida de indivíduos com 

Osteoartrite de joelho. Métodos: Este é um estudo experimental que envolveu 

30 voluntários portadores de Osteoartrite no joelho com idade superior a 50 

anos. Os indivíduos foram alocados aleatoriamente em dois grupos: o primeiro 

recebeu uma aula educativa (Grupo Controle) enquanto o segundo participou 

de um programa de reabilitação em grupo (Grupo Experimental). Foi realizada 

uma avaliação de todos os pacientes pré e pós-período de intervenção quanto 

à dor e qualidade de vida, por meio dos questionários Zabel e McGrew e SF-

36, respectivamente. Resultados: Houve melhora estatisticamente significativa 

na média dos domínios capacidade funcional (p=0,0179), limitação por 

aspectos físicos (p=0,0001), dor (p=0,0144), estado geral de saúde (p=0,0242), 

vitalidade (p=0,0129), aspectos emocionais (p=0,0073), e saúde mental 

(p=0,0307) do GE em relação ao GC. Houve uma redução significativa da 

intensidade de dor do GE em relação ao GC, sobretudo na região das pernas 

(p=0,0098). Conclusão: O programa de reabilitação em grupo foi eficaz em 

melhorar a dor e qualidade de vida de indivíduos com Osteoartrite de joelho, 

podendo ser considerado uma alternativa viável e eficiente no tratamento 

dessa doença.  

Palavras-chave: Osteoartrite; Qualidade de vida; Dor.  
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CÓDIGO: SB0312 

TÍTULO: Sítios ribossomais simples, condição plesiomórfica na diversificada 

família Tetraodontidae (Osteichthyes, Tetraodontiformes) 

AUTOR: WALDIR MIRON BERBEL FILHO 

ORIENTADOR: WAGNER FRANCO MOLINA 

CO-AUTOR: PABLO ARIEL MARTINEZ  

Resumo:  

A família Tetraodontidae tem sido apontada como modelo para evolução 

genômica em vertebrados. De fato, apresentam espécies com os menores 

genomas vertebrados conhecidos. Embora demonstrem relativa constância de 

valores diplóides dentro dos gêneros, por outro lado, exibem intensa 

diversificação da sua macroestrutura cariotípica. Ainda não se dispõe de 

informações sobre características cromossômicas consideradas plesiomórficas 

para esta família. Diante disto, aqui são apresentadas análises cromossômicas 

na espécie basal, Lagocephalus laevigatus, enfocando sua macroestrutura 

cariotípica, mapeamento de sítios ribossomais funcionais e padrão de 

distribuição de regiões heterocromáticas. O cariótipo de L. laevigatus 

apresentou 2n=44 cromossomos (12m+16sm+16a) (NF=72), com sítios Ag-

RONs simples, heterocromáticos, localizados no 15o par. Regiões 

heterocromáticas são reduzidas e restritas às regiões centroméricas dos 

cromossomos. Os dados citogenéticos encontrados indicam a ação inicial de 

inversões pericêntricas na modelagem cariotípica desta família. Sítios 

ribossomais simples e baixo conteúdo heterocromático parecem representar 

simplesiomorfias compartilhadas com os Perciformes. Estudos adicionais 

relacionados ao mapeamento de sequências repetitivas e bandas de replicação 

auxiliarão na compreensão da evolução cariotípica desta família.  

Palavras-chave: Tetraodontidae, plesiormofia, RONs, heterocromatina  
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CÓDIGO: SB0317 

TÍTULO: Contribuição de novos registros de culicídeos para o Estado do RN: 

Coquillettidia albicosta; Coquillettidia juxtamansonia; Uranotaenia ditaeniomata; 

Uranotaenia hystera e Uranotaenia pulcherrima 

AUTOR: RENATO CESAR DE MELO FREIRE 

ORIENTADOR: RENATA ANTONACI GAMA 

CO-AUTOR: RAÍSSA CORTÊS BEZERRA DOLIVEIRA 

CO-AUTOR: HERBET TADEU DE ALMEIDA ANDRADE 

CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA FREIRE DE MELO XIMENES  

Resumo: Introdução: Devido à grande diversidade e importância médica dos 

indivíduos da família Culicidae é necessário fazer inventários e levantamentos 

faunísticos constantes para registro atualizado da fauna local. Materiais e 

Métodos: A pesquisa foi realizada na EMPARN, em um fragmento de Mata 

Atlântica. As coletas foram realizadas de agosto a novembro de 2010. Foram 

escolhidos 6 pontos de coletas para o uso da armadilha do tipo CDC, onde são 

3 pontos dentro da mata e 3 nas instalações da EMPARN. No mês de outubro 

foi realizada uma coleta com armadilha Shannon na mata. As armadilhas CDCs 

foram instaladas mensalmente durante 3 dias das 17: 00 às 07:00 h. Os insetos 

capturados foram montados em alfinetes entomológicos e identificados. 

Resultado: Em 4 meses de coletas foram capturados 422 indivíduos de 

culicídeos, pertencentes a 6 gêneros, Aedeomyia, Aedes, Anopheles, 

Coquillettidia, Culex e Uranotaenia. O gênero mais coletado foi Culex (41,2%) e 

o menos foi Anopheles (1,6%). Pela primeira vez no Estado foram registradas 3 

espécies de Uranotaenia: Uranotaenia ditaeniomata, U. hystera e U. 

pulcherrima e 2 espécies de Coquillettidia: Coquillettidia albicosta e C. 

juxtamansonia. Conclusão: O registro de novas espécies e a ocorrência de 

espécies que veiculam patógenos de importância em saúde pública amplia o 

conhecimento sobre a fauna culicidiana no Estado, além de fornecer 

informações importantes aos gestores de saúde para a adoção de medidas de 

prevenção e controle desses insetos.  

Palavras-chave: Coquillettidia; Uranotaenia; Levantamento Faunístico  
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CÓDIGO: SB0319 

TÍTULO: Perfil dos gestores de Recursos Humanos das Secretarias de Saúde 

do Estado do RN 

AUTOR: FLÁVIA PEREIRA DA SILVA 

ORIENTADOR: JANETE LIMA DE CASTRO 

CO-AUTOR: RAFAEL RODOLFO TOMAZ DE LIMA  

Resumo:  

Este trabalho integra pesquisa mais ampla, denominada Perfil dos Gestores de 

Recursos Humanos das Secretarias de Saúde do RN, cujo objetivo principal 

consiste em caracterizar quem são os dirigentes dos setores de Gestão do 

Trabalho e da Educação das Secretarias Municipais e Estadual de Saúde do 

Rio Grande do Norte. A escassez de estudos que permitem caracterizar essa 

força de trabalho justifica o interesse pelo estudo atual. Trata-se de um estudo 

descritivo exploratório com abordagem quantitativa e qualitativa. Fazem parte 

do universo da pesquisa as secretarias que possuem setores de RH ou 

departamento de pessoal na sua sede. A maioria das secretarias municipais de 

saúde do RN não tem ocupado posição estratégica no que se refere à tomada 

das grandes decisões institucionais, observa-se também, que este é um campo 

de atuação permeado de conflitos, referido pelo gestor como um dos maiores 

problemas da gestão. Esta situação deixa grandes fissuras nas organizações 

de saúde, interferindo, decisivamente, na prestação dos serviços. Este trabalho 

apresenta os resultados da revisão bibliográfica, primeira etapa da pesquisa. A 

pesquisa bibliográfica possibilitou uma melhor compreensão do campo e 

também revelou que poucos estudos sobre o tema foram realizados no Brasil, 

a despeito de ser esta uma área estratégica para o SUS. No estado do RN foi 

identificado apenas um estudo de abrangência estadual, realizado no ano de 

2003 e um de abrangência nacional, realizado no ano de 2008.  

Palavras-chave: Recursos humanos em saúde, Perfil de gestor, gestão da 

saúde.  
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CÓDIGO: SB0321 

TÍTULO: ANÁLISE DOS COMPONENTES DE TREINAMENTO PELOS 

PREPARADORES DE GOLEIROS DE FUTEBOL 

AUTOR: EMERSON MARAGONY DA ROCHA PEIXOTO 

ORIENTADOR: JOAO ROBERTO LIPAROTTI  

Resumo:  

Trata-se de uma pesquisa descritiva transversal e de caráter exploratório. A 

população desse estudo foi composta por treinadores de goleiros que atuam ou 

atuaram na área no ano de 2011. A amostra foi composta por 10 treinadores de 

goleiro que atuam ou atuaram tanto em clubes profissionais do campeonato 

estadual do Rio Grande do Norte 2011 ou em escolinhas de futebol. O estudo 

foi realizado através de um questionário com os treinadores de goleiros no Rio 

Grande do Norte para analisar os componentes de treinamento. A análise dos 

componentes de treinamento dos profissionais que atuam ou atuaram mais da 

metade dos entrevistados estão acima dos 40 anos, dois de cada três tinha 

nível de escolaridade com ensino médio, 60% da amostra dos preparadores de 

goleiros possuem experiência com a profissão. Um em cada cinco não 

apresentava experiência como jogador e mais da metade afirmaram utilizar 

anamnese enquanto pouco menos da metade utilizam avaliação da 

composição corporal, avaliação neuromuscular e avaliação da força geral e a 

estatura como importante na preparação física. Dois terços dos entrevistados 

afirmaram utilizar o alongamento como aspecto de treinamento regenerativo e 

utilizam apenas no período preparatório. Os profissionais do Rio Grande do 

Norte apresentam uma experiência prática, mas falta a experiência acadêmica, 

o estudo aponta que os profissionais que apresentaram está ultima foram 

aqueles que aplicam e utilização os testes físicos e motores apontados pela 

literatura.  

Palavras-chave: Futebol, Componentes de treinamento, Goleiro.  
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CÓDIGO: SB0325 

TÍTULO: Cultivo de Daphnia gessneri in vitro para experimentos de resposta 

funcional de organismos zooplanctônicos alimentados com cianobactérias de 

reservatórios do semi-árido 

AUTOR: MARIA DAS GRACAS PEREIRA GOMES 

ORIENTADOR: RENATA DE FATIMA PANOSSO  

Resumo:  

Os reservatórios da bacia hidrográfica do Rio Piranhas–Assu apresentam 

frequentes florações de cianobactérias agravantes da eutrofização das águas 

de abastecimento público. Foram realizados 2 experimentos, sendo o primeiro 

para verificar a natalidade de Daphnia gessneri e o segundo estimar a 

mortalidade mediante exposição ao concentrado de floração, com e sem oferta 

de alimento de boa qualidade, respectivamente. O primeiro teste foi composto 

por 12 recipientes contendo 50mL de água mineral comercial e dieta de 1mL 

diário de Scenedesmus obliquus. Em cada recipiente foi adicionado 1 neonato 

(>24h) para verificar o total de filhotes produzidos por indivíduo adulto na fase 

inicial da reprodução. Em cada evento de reprodução uma fêmea gerou em 

média 2 neonatos, sendo a primeira geração verificada no 5o dia de vida. O 

segundo experimento apresentou 5 tratamentos, sendo o controle(água 

mineral) e 4 diluições da amostra de água com floração de cianobactérias 

(variando de 20% a 100%), totalizando um volume de 50mL em cada 

recipiente. Cada tratamento composto por 3 réplicas receberam 15 neonatos 

(>24h), sendo 5 por réplica. O menor grau de mortalidade de D. gessneri 

ocorreu nos tratamentos sem cianobactérias (água mineral somente ou água 

mineral com adição de S. obliquus), evidenciando um efeito negativo das 

cianobactérias sobre os cladóceros.  

Palavras-chave: Cladócero; Daphnia gessneri; floração; reprodução  
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CÓDIGO: SB0329 

TÍTULO: ESTUDO DE MALFORMAÇÕES ÓSSEAS E VISCERAIS EM FETOS 

DE RATAS EXPOSTOS AO ÓLEO ESSENCIAL DE Mentha x villosa Hudson 

DURANTE A ORGANOGÊNESE 

AUTOR: CASSIO DE OLIVEIRA MOURAO 

ORIENTADOR: ALINE SCHWARZ 

CO-AUTOR: MYLENA MYLANA FREIRE DA CUNHA 

CO-AUTOR: MARIA BERNADETE DE SOUSA MAIA 

CO-AUTOR: KATIA SUENIA DA SILVA BEZERRA GUERRA  

Resumo: Mentha x villosa Hudson é uma erva aromática conhecida como 

“hortelã-da-folha- miúda”. É utilizada como planta aromática e medicinal. Não 

há relatos na literatura sobre os seus efeitos na gestação e no feto, sendo esse 

o objetivo do estudo. Ratas prenhes (n=24) foram divididas, no dia 01 de 

gestação, em 04 grupos (n=6): 1 grupo controle e 3 grupos experimentais. Os 

grupos experimentais receberam 10, 25 ou 50 µg/kg/dia do óleo essencial de 

M. x villosa do dia 4 ao dia 15 da gestação. O grupo controle recebeu apenas o 

veículo. No dia 20 da gestação as fêmeas foram anestesiadas e em seguida 

submetidas à laparotomia e exteriorização dos cornos uterinos. A análise 

estatística (ANOVA) empregada revelou ausência de alterações no peso 

corporal, ingestão de água e ração, razões peso órgão/peso corporal de fígado, 

rins, pâncreas e baço das ratas prenhes. O desempenho reprodutivo também 

revelou ausência de alterações no peso da ninhada, número de filhotes, peso 

de ovários e do cálculo das taxas de perda pré-implantação, pós-implantação, 

fetos vivos e de implantação. A análise esquelética, revelou ausência de 

malformações nos fetos expostos. Entretanto, a análise visceral revelou 

hemorragia discreta no encéfalo, fígado, rins e vasos sanguíneos de alguns 

fetos de algumas ninhadas dos grupos experimentais. O estudo mostrou que o 

óleo essencial não foi capaz de promover toxicidade nas ratas prenhes. Não 

provocou embriotoxicidade mas provocou leve fetotoxicidade.  

Palavras-chave: Mentha x villosa Hudson, ratas, gestação, feto, 

embriofetotoxicidade  
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CÓDIGO: SB0330 

TÍTULO: Caracterização química do extrato padronizado de Kalanchoe 

brasiliensis Camb. (Crassulaceae) 

AUTOR: THEMÍSTOCLES DA SILVA NEGREIROS NETO 

ORIENTADOR: SILVANA MARIA ZUCOLOTTO LANGASSNER 

CO-AUTOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES 

CO-AUTOR: JULIA MORAIS FERNANDES 

CO-AUTOR: ANNE CAROLINE DE OLIVEIRA COSTA  

Resumo:  

A espécie Kalanchoe brasilienis Camb (Crassulaceae), popularmente 

conhecida como saião ou coirama-branca, é utilizada na medicina popular em 

casos de infecções e inflamações, especialmente na região Nordeste. No 

entanto, há escassez de estudos químicos e farmacológicos com a mesma, 

fazendo-se necessário conduzir estudos para aprofundar o conhecimento sobre 

essa espécie. O objetivo deste trabalho é caracterizar os marcadores químicos 

do extrato hidroetanólico (EH) das folhas de K. brasiliensis. O EH de K. 

brasilienses foi obtido por turbólise, utilizando-se etanol 50%, com proporção 

droga vegetal: solvente (1:1, p:v), durante 5 minutos. O EH obtido foi submetido 

a uma partição liquido:liquido com diclorometano, acetato de etila (AcOEt) e n-

butanol. As frações obtidas foram analisadas por Cromatografia em Camada 

Delgada de gel sílica, utilizando com sistema: AcOEt:ácido fórmico:água, 8:1:1, 

v:v:v). Para purificação, foram realizadas colunas cromatográficas, utilizando 

diferentes sistemas. A fração AcOEt apresentou um maior rendimento e por 

isso foi escolhida para dar sequência ao processo de fracionamento. Por meio 

de métodos cromatográficos (uma coluna flash e duas colunas 

cromatográficas) foram obtidas duas principais frações semi-purificadas (18,5 e 

35,5 mg). A análise das frações por UV, com máximos de absorção de 261, 

270 e 355 nm, sugere que esses flavonóides sejam derivados glicosilados da 

patuletina. No momento, está sendo concluído o processo de isolamento.  

Palavras-chave: k.brasilienses, cromatografia flash,patuletina  
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CÓDIGO: SB0332 

TÍTULO: Estudos taxônomicos e ecológicos em Convolvulaceae na Área de 

Proteção Ambiental Jenipabu, RN, Brasil. 

AUTOR: ANTONIELA MORAIS MARINHO 

ORIENTADOR: JOMAR GOMES JARDIM  

Resumo:  

A APA Jenipabu está localizada no litoral oriental do Rio Grande do Norte, nos 

municípios de Natal e Extremoz. É uma importante Unidade de Conservação 

para o estado, com 1.739 ha. Convolvulaceae apresenta 339 espécies 

distribuídas em 18 gêneros no Brasil, 13 gêneros e 195 spp. no Nordeste, e 

para o RN são listados atualmente seis gêneros e 38 spp. Objetiva-se, registrar 

os representantes da família ocorrentes na área, descrever e ilustrar os táxons, 

elaborar chaves de identificação, comentar sua distribuição e produzir um guia 

de campo que auxilie a identificação das spp. Realizou-se 12 expedições para 

coleta de material botânico e registro fotográfico dos espécimes, que foram 

incluídos no acervo do Herbário UFRN. Foram registradas 10 spp., distribuídas 

em quatro gêneros: Evolvulus sp., E. cordatus, Ipomoea asarifolia, I. brasiliana, 

I. carnea subsp. fistulosa, I. pes-caprae, I. rosea, Jacquemontia 

menispermoides, J. montana e Merremia aegyptia. I. asarifolia, I. carnea subsp. 

fistulosa, I. pes-caprae, e M. aegyptia são amplamente distribuídas no Brasil. 

Evolvulus cordatus ocorre no Nordeste, Sudeste e Norte. I. rosea é restrita ao 

NE, e J. montana ao NE e Sudeste. I. brasiliana é novo registro para a Mata 

atlântica, e J. menispermoides para o RN. A morfologia das folhas e verticilos 

florais apresentou grande importância na distinção entre os táxons. O 

tratamento conta com chave de identificação, descrições, pranchas ilustrativas 

e comentários sobre a distribuição.  

Palavras-chave: Taxonomia, Convolvulaceae, Jenipabu, guia de campo.  
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CÓDIGO: SB0333 

TÍTULO: ISOLAMENTO DE UMA &#945;-GLUCURONIDASE DO MOLUSCO 
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Resumo:  

Os glicosaminoglicanos (GAGs) são polímeros complexos, constituídos por 

uma hexosamina e um açúcar não nitrogenado, que geralmente se ligam a um 

core protéico, exercendo diversas funções na matriz extracelular de vários 

organismos multicelulares. Em seu metabolismo, esses polímeros são 

degradados por glicosidases. O objetivo desse trabalho foi isolar e identificar 

glicosidases do extrato enzimático do neogastrópoda Thais haemastoma. Para 

a obtenção das glicosidases, 56 g dos tecidos do animal foram 

homogeneizados em seguida centrifugados a 5.000 x g e o sobrenadante foi 

submetido a um fracionamento com sulfato de amônio em concentrações 

crescentes (0-30% e 30-80%), que resultaram em duas frações denominadas 

de F1 e F2, respectivamente, tendo F2 mostrado uma maior atividade 

degradativa, constatadvisualizada pa através de eletroforese em gel de 

agarose específica para GAGs, onde se observou uma degradação de 68,5% 

do condroitim sulfato. A fração F2, então, foi submetida a uma cromatografia de 

gel filtração Bio Gel A 1.5 M. Após esse procedimento as frações resultantes da 

eluição foram incubadas a 37o C, por 4 horas com diferentes substratos 

sintéticos p-nitrofenil derivados, o qual foi observado um deslocamento para 

direita de uma atividade &#945;-glucuronidásica entre as frações 58 - 72, que 

foram reunidas e chamadas de Fração F3, e nesta foi confirmada a atividade 

&#945;-glucuronidásica isolada, através de nova incubação nas mesmas 

condições.  

Palavras-chave: Glicosidases, Neogastropoda, glicosaminoglicano  
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CÓDIGO: SB0335 

TÍTULO: Dinâmica das infecções por Eimeria spp em cabritos da raça Canindé 

criados em sistema semi-intensivo, no rebanho do Centro Tecnológico da 

Agropecuária (CTA), Pedro Avelino-RN. 

AUTOR: JULLY ANNE LEMOS BATISTA 

ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DE SOUZA 

CO-AUTOR: RÍZIA MARIA DA SILVA  

Resumo:  

As enfermidades parasitárias constituem-se desafios para caprinocultura e 

determinam grandes prejuízos para essa atividade. Dentre elas, destaca-se a 

eimeriose, causadora de impacto negativo na produtividade e saúde do 

rebanho. Considerando isso, o objetivo desse trabalho foi determinar o 

momento da primoinfecção e monitorar o curso da infecção por Eimeria spp. 

em cabritos. Para tanto, no período de março a junho de 2011, foram 

realizadas coletas individuais de fezes em 22 animais machos, lactentes, da 

segunda a nona semana de vida. Primeiramente as amostras foram 

submetidas à centrifugo-flutuação e as positivas foram analisadas 

quantitativamente pela técnica de contagem de oocistos por grama de fezes 

(OOPG). A primoinfecção foi observada entre o 20o e o 60o dias, de vida do 

animal. No entanto, esse evento concentrou-se no período entre o 25° e 29o 

dias, no qual 36,4% dos animais tornaram-se positivos. O comportamento da 

eliminação de oocistos caracterizou-se por um aumento progressivo, com pico 

de eliminação na quinta semana, seguida de uma queda drástica nas duas 

semanas seguintes; e por uma pequena elevação na oitava semana. Neste 

segundo momento, os valores de OOPG apresentaram-se bem menores que o 

observado no primeiro pico. A partir da nona semana de vida verificou-se 

queda gradual e progressiva na contagem de oocistos, indicando o 

desenvolvimento de imunidade pelos cabritos.  

Palavras-chave: Primoinfecção. cabritos lactentes. OOPG. semiárido potiguar.  
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Resumo: O Diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) está relacionado com o estilo de 

vida, especificamente com a alimentação; a maioria dos casos diagnosticados 

são pacientes obesos. Com objetivo de padronizar uma dieta hiperlipídica para 

indução do DMT2, foram utilizados camundongos machos C57BL/6 com 8 

semanas de idade, pesando entre 15-20 g, divididos em grupos: C1–animais 

com dieta controle durante 16 semanas; C2–animais com dieta controle 

durante 32 semanas; DH1– animais tratados com dieta hiperlipídica durante 16 

semanas; DH2–animais tratados com dieta hiperlipídica durante 32 semanas. 

Nas duas fases do estudo foi avaliado o peso corpóreo,a glicemia e perfil 

lipídico. Observou-se aumento de peso corporal para DH1 (p=0,0132) e DH2 

(p<0,0001) quando comparados ao C1 e C2; para glicemia capilar observou-se 

aumento significativo de DH2 (p=0,0306) quando comparado ao C2. Para perfil 

lipídico, o colesterol mostrou-se elevado para DH1 (p=0,0234) e DH2 (0,0015) 

em relação ao C1 e C2; para o triglicerídeo não foram observadas alterações. 

Em análise comparativa entre os grupos observou-se que para o peso corporal, 

o DH2 (p=0,0002) apresentou o maior ganho ao longo do estudo. Para a 

glicemia capilar (p=0,0119) e colesterol total (p=0,0020), houve uma redução 

para DH2 em relação ao DH1. Para triglicerídeo não se observou alterações. 

Os resultados sugerem que uma dieta hipercalórica pode levar à lipotoxicidade 

celular, desencadeando o processo de resistência insulínica e desenvolvimento 

do DMT2.  

Palavras-chave: Diabetes mellitus tipo 2, dieta hipercalórica, metabolismo 

lipídico.  



              XXII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
e-CICT	2011	

	
	

CÓDIGO: SB0339 

TÍTULO: Padronização da indução do Diabetes mellitus tipo 2 em 

camundongos C57BL/6 por dieta hipercalórica: avaliação do metabolismo 

ósseo. 
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Resumo: O Diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) está relacionado com o estilo de 

vida, e a associação desta síndrome metabólica com alterações no 

metabolismo ósseo tem sido o foco de estudos na ultima década. Com objetivo 

de avaliar o metabolismo ósseo no DMT2, foram utilizados camundongos 

machos C57BL/6 com 8 semanas de idade, pesando entre 15-20 g, divididos 

em 4 grupos: C1–animais com dieta controle durante 16 semanas; C2–animais 

com dieta controle durante 32 semanas; DH1–animais tratados com dieta 

hiperlipídica durante 16 semanas; DH2–animais tratados com dieta hiperlipídica 

durante 32 semanas. Foram avaliados o peso corporal, glicemia capilar e 

dosagens séricas de cálcio total e fósforo, além da atividade sérica da fosfatase 

alcalina total. Observou-se um aumento do peso corporal para DH1(p=0,0132) 

e DH2(p<0,0001) quando comparados ao C1 e C2; o grupo DH2 apresentou 

um maior ganho de peso corporal ao longo do estudo quando comparado aos 

demais. Para glicemia capilar observou-se aumento significativo de 

DH2(p=0,0306) quando comparado ao C2, embora tenha sido observada uma 

redução para DH2 comparado com DH1(p=0,0119). Em relação ao perfil 

mineral e ósseo, o cálcio total apresentou uma diminuição no DH2 comparado 

ao DH1 (p=0,0073); Para a atividade da fosfatase alcalina total observou-se um 

aumento para DH2 comparado ao C2(p=0,0024), sugerindo que o quadro de 

resistência à insulina gerado em função da dieta hiperlipidica no DMT2 pode 

estar associado com alterações no metabolismo ósseo.  

Palavras-chave: Diabetes mellitus, dieta hipercalórica, metabolismo ósseo.  
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Resumo:  

A criação de ovinos apresenta grande importância econômica, porém essa 

atividade acaba sendo prejudicada em decorrência de infecções causadas por 

helmintos. Considerando isso, o objetivo desse trabalho foi estabelecer o perfil 

helmintológico de fêmeas reprodutoras de Ovis aries (raça Morada Nova) 

criadas no Centro Tecnológico Agropecuário, no município de Pedro Avelino, 

Rio Grande do Norte. Para tanto, coletas mensais de fezes foram realizadas no 

período de agosto de 2010 a janeiro de 2011 em um total de 182 animais. O 

monitoramento coproparasitológico foi feito pela avaliação da carga parasitária, 

através da técnica de contagem de ovos por grama de fezes (OPG); e da 

identificação de larvas infectantes recuperadas da coprocultura. Das ovelhas 

analisadas, 71,98% tiveram positividade pela técnica de OPG. As maiores 

contagens foram registradas nos meses de agosto de 2010 e janeiro de 2011 

com médias de 630,0 e 420,7, respectivamente. Foram encontradas larvas dos 

gêneros Haemonchus, Trichostrongylus, Oesophagostomum e Strongyloides, 

em ordem decrescente de frequência. O gênero Haemonchus foi o mais 

abundante durante todo o período experimental. Este helminto apresenta 

hábito hematofágico, e ocorreu em alta freqüência e intensidade nesse grupo 

de animais. Portanto, deve representar grande importância econômica, devido 

ao impacto negativo causado sobre o rebanho.  

Palavras-chave: Matrizes reprodutivas. Ovinos. OPG. Helminto. Semiárido 

potiguar.  
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TÍTULO: Estudo da dinâmica dos parâmetros parasitológicos da infecção por 

Eimeira spp. em fêmeas reprodutoras de Capra hircus (raça Canindé) e de 

Ovis aries (raça Morada Nova), Pedro Avelino, RN. 

AUTOR: ALANA KARINA MIRANDA DA SILVA 

ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DE SOUZA 

CO-AUTOR: RIZIA MARIA DA SILVA 

CO-AUTOR: LUCIANA GOMES PINHEIRO  

Resumo:  

A Eimeriose dos pequenos ruminantes é uma doença causada por protozoários 

do gênero Eimeria, que determinam consideráveis perdas econômicas devido 

ao desempenho insatisfatório ou até a morte dos animais. O objetivo do 

trabalho foi traçar o perfil parasitológico das infecções por Eimeria spp. em um 

rebanho de matrizes de Capra hircus (raça Canindé) e de Ovis aries (raça 

Morada Nova), do Centro Tecnológico de Agropecuária, Pedro Avelino, RN, no 

período de agosto de 2010 a janeiro de 2011. Para a investigação 

coproparasitológica foram coletadas amostras fecais diretamente da ampola 

retal de 216 cabras e 238 ovelhas. As amostras foram processadas pela 

técnica de contagem de oocistos por grama de fezes (OOPG). Segundo esta 

técnica observou-se positividade em 77,77% das amostras de caprinos e em 

46,64% das amostras de ovinos. A maior carga parasitária verificada em 

caprinos foi de 51.100 (animal 112) e em ovinos de 3.200 (animal 51) oocistos 

por grama. As maiores taxas de eliminação de oocistos ocorreram no mês de 

outubro, tanto para caprino como para ovino. Durante todo período 

experimental, os valores de OOPG foram mais elevados nas amostras de 

caprinos. Portanto, os caprinos se mostraram mais vulneráveis à infecção por 

Eimeria spp., do que os ovinos.  

Palavras-chave: OOPG. Matrizes reprodutivas. Caprino. Ovino. semiárido 

potiguar.  
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Resumo:  

A gravidez propicia mudanças físicas e psicológicas, podendo comprometer a 

saúde mental da mulher, deixando-a vulnerável à manifestação de sintomas 

psicológicos. As mulheres grávidas, hoje, têm acesso ao exame de ultra-

sonografia, o que possibilita a detecção precoce de um diagnóstico de 

anormalidade fetal. Assim, faz-se necessário que os aspectos psicológicos 

dessas mulheres sejam reconhecidos e valorizados, visando, incorporar os 

aspectos psicossociais ao modelo biomédico ainda vigente. Com o intuito de 

compreender a dinâmica psicológica dessas mulheres frente à possibilidade de 

ser mãe de um filho mal formado, foram conduzidas 5 entrevistas semi-

estruturadas em três núcleos temáticos: Adaptação à gravidez e maternidade, 

diagnóstico e relação mãe-bebê. A análise dos resultados foi realizada a partir 

de análise de conteúdo temática categorial. Pôde-se perceber que o momento 

da informação do diagnóstico da má formação é importante para o seu bom 

ajustamento psicológico. A comunicação é dada de modo que não se valoriza 

os sentimentos e as expectativas da gestante, o que as deixa vulneráveis e 

inseguras. Para as entrevistadas, não foram fornecidas informações suficientes 

capazes de minimizar as dúvidas e medos; os sentimentos foram oscilantes. 

Então, têm-se a necessidade de sistematização de ações voltadas para 

humanização da assistência às mulheres que estejam diante de um diagnóstico 

de anormalidade fetal.  

Palavras-chave: má formação, ansiedade em grávidas, gravidez de risco  
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TÍTULO: Avaliação da capacidade de exercício em pacientes diabéticos 

através do teste da caminhada de seis minutos 
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Resumo: Introdução: A neuropatia autonômica cardíaca pode ocorrer em 

pacientes com diabetes mellitus levando ao aumento do risco cardiovascular. 

Objetivos: Avaliar a variabilidade da frequência cardíaca (VFC) em mulheres 

com diabetes mellitus do tipo II (DM2) durante o teste da caminhada de 6 

minutos (TC6M). Metodologia: Intervalos R-R foram monitorados através de um 

frequencímetro Polar RS800cx para cálculo da VFC em repouso, durante o 

TC6M e nos 5 minutos pós-teste (recuperação da FC e VFC). Resultados: 

Todas as voluntárias apresentaram valores normais do índice tornozelo-braço-

ITB (ITBd=1,15±0,03, ITBe=1,11±0,09). Em repouso na posição supina, todas 

as pacientes apresentaram valores anormais de VFC quando avaliada a 

densidade total do espectro (total power= 679,4±662.9 ms2). Antes do TC6M a 

média da razão LF/HF foi de 3,3±1,6 atingindo 6,5±5,5 nos três minutos finais 

durante a caminhada, denotando predomínio simpático, e retornando para 

4,6±4,0 nos três minutos finais de recuperação, sendo que, em geral, ocorreu 

predomínio parassimpático nos 2 minutos iniciais da recuperação. A distância 

máxima caminhada foi de 457±47m, a FCbasal, FCmax e FC de recuperação 

após 5 minutos foram, em bpm: 76,2±8,6; 137,0±33,1 e 80,6±13,9; 

respectivamente. Conclusão: O balanço simpato-vagal tende a ser alterado 

para um predomínio simpático durante o TC6M. A recuperação caracterizou-se 

por um predomínio parassimpático inicial e retorno ao balanço simpato-vagal 

próximo ao basal no final da recuperação.  

Palavras-chave: teste da caminhada, variabilidade da frequência cardíaca, 

diabetes  
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Resumo: O Helicobacter pylori é uma bactéria gram-negativa que coloniza a 

mucosa gástrica. As infecções por H. pylori são as mais prevalentes entre os 

seres humanos, tendo incidência muito alta em países em desenvolvimento, 

além de estarem relacionadas com alguns processos patogênicos como a 

doença ulcerosa péptica e o adenocarcinoma gástrico, o 4o tipo de câncer mais 

comum que existe. Amoxicilina e metronidazol são antimicrobianos de primeira 

escolha para o tratamento do H. pylori. No entanto, o sucesso do tratamento é 

dificultado principalmente pelo tempo insuficiente de residência gástrica desses 

fármacos. O objetivo desse trabalho foi contornar esse problema através da 

incorporação desses fármacos em microesferas de quitosana, um polímero 

biodegradável, biocompatível, atóxico e, ainda, mucoadesivo, de forma a 

garantir uma melhor distribuição e concentração dos ativos na mucosa gástrica 

e assim viabilizar uma alternativa mais eficaz para o tratamento das infecções 

por H. pylori. As microesferas foram obtidas pelo método de coacervação 

simples em diferentes proporções fármaco-polímero e caracterizadas quanto à 

granulometria e eficiência de encapsulação. As partículas apresentaram 

superfície irregular com diâmetro médio de 10,7 µm, e uma encapsulação de 

22,8% (Quitosana-Amoxicilina 1:1 0,5%) e 16,12% (Quitosana-Metronidazol 

2:1). Os resultados indicaram que o uso de soluções mais concentradas e em 

maior proporção do polímero resultou em uma maior eficiência de 

encapsulação.  

Palavras-chave: H. pylori, Quitosana, Amoxicilina, Metronidazol, 

Micropartículas  
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TÍTULO: Implementando o acompanhamento do Crescimento e 

Desenvolvimento coletivo da criança. 
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Resumo:  

O Acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento (CD) da criança é 

considerado estratégia efetiva com potencial de redução da mortalidade infantil. 

No entanto, os atendimentos prestados à criança na atenção básica ainda 

estão pautados no modelo de saúde vigente, valorizando o acompanhamento 

sistemático do seu CD com foco no aspecto biológico e constituído por 

consultas individuais. Buscando a reorientação da assistência de saúde e de 

enfermagem, e assim tornar os cuidadores protagonistas das ações em favor 

da saúde da criança, envolvendo-os nas ações em favor de saúde, 

proporcionando maior interação e partilha de conhecimentos e saberes, 

implementamos o acompanhamento do CD coletivo da criança. Objetiva 

descrever a implantação do acompanhamento do CD coletivo da criança na 

Unidade de Saúde da Família de Cidade Nova (USFCN) junto às enfermeiras e 

as cuidadoras. Estudo qualitativo, tendo como método a pesquisa- ação, a qual 

constitui uma estratégia metodológica que articula a ação com a pesquisa no 

intuito de promover mudanças na realidade estudada, sendo desenvolvido na 

USFCN, zona oeste de Natal/RN. Dentre as mudanças alcançadas destacam-

se a diminuição do tempo de espera para o atendimento, a humanização nas 

consultas, a troca de experiências, a aquisição de uma maior aprendizagem, 

que contribuem para a participação ativa dos pais/cuidadores na avaliação da 

criança. Tais mudanças remetem a esse fazer o potencial de educar em saúde 

e de fortalecer os cuidados prestados.  

Palavras-chave: Enfermagem pediátrica; Saúde da criança; Educação em 

saúde.  



              XXiI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
CICT	2011	

CÓDIGO: SB0355 

TÍTULO: Estudo comparativo de três estados de agregação da anfotericina B 

AUTOR: CHRISTIAN ASSUNÇÃO DA SILVA 

ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO 

CO-AUTOR: MIGUEL ADELINO DA SILVA FILHO 

CO-AUTOR: SCHEYLA DANIELA VIEIRA DA SILVA SIQUEIRA 

CO-AUTOR: IVONETE BATISTA DE ARAUJO  

Resumo:  

A anfotericina B (AmB) micelar (Fungizon®), clinicamente utilizada no 

tratamento de infecções fúngicas sistêmicas, tem seu uso limitado devido à 

elevada toxicidade. Há duas alternativas para reduzir esses efeitos: formação 

de superagregados de AmB micelar por aquecimento controlado e a formação 

de poliagregados não-solúveis em água. O objetivo deste trabalho consistiu em 

realizar um estudo comparativo dos espectros de absorção da AmB micelar, 

superagregados e poliagregados, bem como avaliar a toxicidade “in vitro” 

dessas formulações. Foi utilizado uma forma micelar comercial de AmB (AmB-

DOC) diluída em água. Os superagregados (AmB-DOC-H) foram obtidos por 

aquecimento da AmB-DOC a 70&#730;C por 20 min. Para os poliagregados 

(AmB-P), a AmB foi dispersa em água contendo desoxicolato de sódio, tampão 

fosfato. No estudo de toxicidade, foram empregadas quatro concentrações 

entre 50 a 0.05mg.L-1 das amostras em hemácias e avaliado a liberação de 

hemoglobina e potássio. Por espectrofotometria UV/VIS a AmB-DOC 

apresentou um pico máximo característico em 327nm. Já a AmB-DOC-H e 

AmB-P apresentaram picos característicos em 322nm 390nm, 

respectivamente. A liberação de hemoglobina e potássio foi maior para a AmB-

DOC, enquanto para AmB-DOC-H e AmB-P esses valores tenderam a zero. A 

AmB-DOC-H e AmB-P demonstraram ser menos tóxicas que a formulação 

convencional de AmB-DOC, além de serem de fácil obtenção e de baixo custo.  

Palavras-chave: Anfotericina B, Micelas, Nanotecnologia, Poliagregados, 

Superagragados  
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TÍTULO: ENSINO DE SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM: 

DESPERTANDO O INTERESSE PELA DOCÊNCIA 

AUTOR: ISADORA COSTA ANDRIOLA 

ORIENTADOR: ANA LUISA BRANDAO DE CARVALHO LIRA 

CO-AUTOR: MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO DIAS FERNANDES 

CO-AUTOR: RAYANNE SUELLY DA COSTA SILVA  

Resumo:  

INTRODUÇÃO: Trata-se de um relato de experiência sobre a monitoria na 

disciplina Semiologia e Semiotécnica em Enfermagem. Os conteúdos são 

oferecidos no quarto semestre do Curso de Enfermagem, fornecendo ao 

discente o primeiro contato com a prática profissional, proporcionando o 

desenvolvimento de habilidades na execução de procedimentos técnicos para 

a prática do cuidar. OBJETIVOS: Despertar o interesse pela docência; 

contribuir para melhoria do ensino; acompanhar os docentes no planejamento e 

execução das atividades da disciplina; produzir trabalhos e participar de 

eventos acadêmicos. METODOLOGIA: As seguintes estratégias serão 

utilizadas: Apoio pedagógico ao discente; realização de simulação das técnicas 

apreendidas; incentivar a participação do monitor em eventos científicos, 

atividades de extensão e pesquisa. RESULTADOS: Melhoria na qualidade do 

ensino dos componentes curriculares envolvidos e conseqüentemente do 

Curso; Atuação do monitor como sujeito ativo do processo de ensino- 

aprendizagem; Despertar no aluno o interesse pela docência; Fortalecimento 

do vínculo docente-discente-monitor. CONCLUSÃO: Tendo em vista que a 

referida disciplina abrange o conhecimento introdutório ao exercício da 

enfermagem e exige uma gama de procedimentos técnicos, a monitoria torna-

se uma valiosa ferramenta no aprimoramento das habilidades dos discentes.  

Palavras-chave: Monitoria. Semiologia e Semiotécnica. Enfermagem.  
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TÍTULO: Promoção à saúde da criança em um centro de educação infantil: 

segundo a visão dos pais 

AUTOR: JULLYANI QUEIRÓS DOS SANTOS 

ORIENTADOR: AKEMI IWATA MONTEIRO 

CO-AUTOR: ANA DULCE BATISTA DOS SANTOS 

CO-AUTOR: THAYNÃ NHAARA OLIVEIRA DAMASCENO  

Resumo:  

A frequência de criança as instituições de educação infantil está associada à 

maior incidência de adoecimento em decorrência da exposição a agentes 

infecciosos. Deste modo, o desenvolvimento de ações de promoção e 

educação em saúde são pressupostos necessários as boas condições de 

funcionamento das instituições infantis e ao crescimento e desenvolvimento 

saudável das crianças nesses espaços. Descrever segundo a visão dos pais as 

ações de saúde desenvolvidas no Centro Municipal de Educação Infantil 

direcionadas à saúde da criança de 2 a 5 anos e identificar junto aos pais 

necessidades de ações de saúde a serem realizadas no CMEI. Metodologia: 

Estudo descritivo, de abordagem qualitativa, desenvolvido pelo método da 

pesquisa ação em um CMEI no bairro de Cidade Nova, Natal, RN. Foi 

promovido um encontro com os pais das crianças que frequentam o CMEI onde 

compareceram em torno de 15 pais. As dificuldades apontadas pelos pais 

perpassam desde a falta de estrutura dos serviços de saúde para atender as 

necessidades de saúde infantil a ausência de profissionais nesses serviços. Foi 

também ressaltado pelos pais, a importância da boa comunicação com os 

profissionais da saúde e da escola sobre as condições de saúde da criança. A 

falta de colaboração dos pais inviabiliza a execução de medidas de promoção a 

saúde, visto que a construção de ações de promoção à saúde é um processo 

contínuo e que precisa do envolvimento dos pais como agentes promotores de 

saúde e bem estar da criança.  

Palavras-chave: Promoção da saúde; Saúde da Criança ; Educação Infantil.  
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TÍTULO: FEMINIZAÇÃO DA EPIDEMIA: UM NOVO CONTEXTO PARA A AIDS 

NO BRASIL AUTOR: LILIAN JOANE CAVALCANTI 

ORIENTADOR: RICHARDSON AUGUSTO ROSENDO DA SILVA 

CO-AUTOR: LADIJANE GOMES DA SILVA 

CO-AUTOR: SANDY YASMINE BEZERRA E SILVA 

CO-AUTOR: DANIELLA PATRÍCIA CÂNDIDO RÊGO  

Resumo:  

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids) constitui um dos maiores 

problemas de saúde pública do país e a feminização da epidemia 

conscientizam-nos quanto as necessidades de novas abordagens para o 

controle dessa enfermidade. Considerando as transformações epidemiológicas, 

esse estudo teve como objetivo descrever os fatores relacionados ao aumento 

do HIV entre a população feminina no Brasil. Trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica, através de produções científicas que retratam o fenômeno da 

feminização da Aids, indexados no banco de dados Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature 

Analysis and Retrieval Sistem on-line (Medline), no período de 2000 a 2010. 

Constatou-se que as mulheres passaram de menor categoria atingida para de 

maior prevalência e estudos a caracterizaram como pobres, de baixa 

escolaridade, negras e pardas, infectadas por via heterossexual, de parceiro 

único e com histórico de múltiplas violências. Somam-se à resistência ao uso 

da camisinha pelo parceiro demais fatores relacionados a questões culturais, 

socioeconômico, políticas e biológicas. A representação dessas mulheres 

proporcionou uma reflexão voltada para outros problemas sociais. Atualmente, 

o Plano Integrado de Enfrentamento da Feminização da Epidemia de Aids e 

outras DST tem como elemento fundamental o enfrentamento das múltiplas 

vulnerabilidades que contribuem para que as brasileiras estejam mais 

suscetíveis à infecção pelo HIV e a outras DST.  

Palavras-chave: HIV; Feminização; Vulnerabilidade.  
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TÍTULO: Importância Relativa de Subsídios Autóctones e Alóctones para 

Consumidores Aquáticos: Uma Abordagem Meta-Analítica 

AUTOR: REGINA LÚCIA GUIMARÃES NOBRE 

ORIENTADOR: LUCIANA SILVA CARNEIRO 

CO-AUTOR: ADRIANO CALIMAN FERREIRA DA SILVA  

Resumo:  

O conceito de metaecossistemas prevê que dinâmicas tróficas em ambientes 

aquáticos serão melhor entendidas se consideramos sua ligação com o 

ambiente terrestre. Saber quais contextos ecológicos regulam a importância 

relativa de diferentes fontes de matéria orgânica em ecossistemas aquáticos é 

uma questão controversa. O objetivo deste estudo é, através de meta-análise, 

testar se a matéria alóctone subsidia proporções relevantes da biomassa de 

consumidores aquáticos, e se esta dependência varia entre ecossistemas 

aquáticos diferentes (lênticos e lóticos). Foi feito uma busca bibliográfica 

relacionada à conectividade entre ecossistemas terrestres e aquáticos que 

dispunham de dados referentes à composição isotópica de carbono dos 

consumidores aquáticos e seus recursos de origem autóctone e alóctone. 

Independente do tipo de ecossistema ambas as fontes subsidiam proporções 

similares da biomassa dos consumidores aquáticos (p=<0.0001, p=<0.0001) 

respectivamente. Contrário ao esperado, consumidores de ambientes lóticos 

foram mais dependentes de fontes autóctones do que alóctones (p<0.0001, 

p=0.96,) enquanto tanto as fontes autóctones como alóctones foram 

importantes subsídios para consumidores de ambientes lênticos (p=<0.0001; 

p=<0.0001), respectivamente. Os resultados mostram que a matéria orgânica 

terrestre é um importante subsídio de consumidores aquáticos, mas ao 

contrário do esperado, a importância de subsídios alóctones é menor para 

ecossistemas lóticos do que para lênticos.  

Palavras-chave: meta-análise, funcionamento de ecossistemas  
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TÍTULO: TUBERCULOSE PULMONAR: UMA DOENÇA EMERGENTE 

AUTOR: SANDY YASMINE BEZERRA E SILVA 

ORIENTADOR: RICHARDSON AUGUSTO ROSENDO DA SILVA CO-AUTOR: 

DANIELLA PATRÍCIA CÂNDIDO RÊGO 

CO-AUTOR: LILIAN JOANE CAVALCANTI 

CO-AUTOR: LADIJANE GOMES DA SILVA  

Resumo:  

A tuberculose pulmonar (TB) é uma doença infecto-contagiosa causada pelo 

bacilo Mycobacterium tuberculosis, é transmitida através de aerossóis 

respiratórios contendo os bacilos expelidos por um doente com TB. O objetivo 

deste estudo é evidenciar os fatores que dificultam o controle da tuberculose 

pulmonar no Brasil. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, realizada através 

de produções científicas que retratam a situação atual da tuberculose no Brasil, 

indexadas no banco de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem 

on-line (Medline), no período de 2000 a 2010. Apesar de ser uma doença 

relativamente antiga e ter um tratamento efetivo, a tuberculose voltou a fazer 

parte do cenário mundial, infectando aproximadamente um terço da população 

mundial. No Brasil a TB é a 3a causa de morte por doenças infecciosas e o 

país ocupa o 19o lugar em números de casos. A dificuldade no controle da 

tuberculose no país pode ser associada ao surgimento da AIDS, ao baixo 

índice de qualidade de vida da população, ao aparecimento de cepas 

resistentes, ao aumento da taxa de abandono do tratamento e a falta de uma 

estrutura adequada do Sistema Primário de Saúde. É necessária uma 

reestruturação nas medidas de controle e prevenção em saúde, possibilitando 

diagnóstico precoce e tratamento adequado dos portadores de TB, contribuindo 

para o controle da doença.  

Palavras-chave: Brasil; Saúde Pública; Tuberculose.  
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TÍTULO: GRAU DE ADESÃO DE ADULTOS COM AIDS AO TRATAMENTO 

COM ANTIRRETROVIRAIS. AUTOR: MAYARA MIRNA DO NASCIMENTO 

COSTA 

ORIENTADOR: RICHARDSON AUGUSTO ROSENDO DA SILVA 

CO-AUTOR: RENACKSON JORDELINO GARRIDO 

CO-AUTOR: RHUAMA KARENINA COSTA E SILVA 

CO-AUTOR: NANETE CAROLINE DA COSTA PRADO  

Resumo: Pesquisa descritiva e exploratória de natureza quantitativa a qual está 

sendo realizada no Hospital Giselda Trigueiro envolvendo adultos com AIDS 

residentes no Estado do Rio Grande do Norte. A amostra estudada consiste de 

indivíduos maiores de 18 anos que recebem medicamentos antirretrovirais na 

Farmácia de doenças infectocontagiosas do referido hospital, sendo exclusos 

da pesquisa indivíduos que receberam antirretrovirais como medida profilática, 

gestantes, parturientes e menores de 18 anos. A pesquisa foi autorizada pela 

instituição em questão e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFRN. Os dados estão sendo coletados em formulário próprio. Foram 

entrevistados até o momento 104 pacientes. Os resultados preliminares 

apontaram que a população foi avaliada com relação à freqüência de 

dispensação dos medicamentos, como zona crítica (entre 29 – 74 dias de 

atraso). Quanto às características sociodemográficas observou-se que os 

usuários são em sua maioria homens, heterossexuais, casados, cor parda, 

provenientes da capital Natal, com segundo grau incompleto. Em relação aos 

dados clínicos constatou-se que a maioria foi contaminada por relação 

heterossexual desprotegida, sendo diagnosticados após apresentar alguma 

doença oportunista. Dentre os fatores que interferem na adesão constatou-se 

como prevalente o número de comprimidos e as reações adversas. Os dados 

foram agrupados em tabelas de freqüências, percentuais, médias e desvio 

padrão, submetidos à estatística descritiva.  

Palavras-chave: AIDS, anti-retrovirais, aderência ao tratamento 

medicamentoso.  
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TÍTULO: EXTRAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO CINÉTICA E PRODUÇÃO DE 

OLIGOSSACARÍDEOS AUTOR: HENRIQUE CÉSAR DE JESUS FERREIRA 

ORIENTADOR: LUCIANA DUARTE MARTINS DA MATTA 

CO-AUTOR: BRUNA MARIA BRAGA FIGUEIREDO  

Resumo:  

No presente estudo os hepatopâncreas das lagostas foram removidos, 

homogeneizados com tampão acetato de sódio 0,1 M pH 5,0 e, em seguida, 

centrifugados. Os extratos brutos foram fracionados com sulfato de amônio em 

três etapas: 0-30% (FI); 30-50% (FII); 50-80% (FIII). Após diálise estas frações 

foram ensaiadas com substratos sintéticos, nas temperaturas de 37, 45 e 

55oC. A F-I apresentou maior atividade N-acetil-&#946;-D-glucosaminidásica 

(NAG) e, por isto, foi submetida à Cromatografia de troca iônica DEAE-

Celulose para purificação parcial desta enzima. Após os passos de purificação 

obteve-se as frações PaNAG1 (eluída a 0,2M de NaCl) e PaNAG2 (eluída a 

0,4M de NaCl) com um grau de purificação de 208,03 e 63,7 vezes, 

respectivamente. Os dois pools eluídos da DEAE-Celulose mostraram, em 

SDS-PAGE, a presença de duas bandas (69 kDa e 21 kDa) para a PaNAG1 e 

três bandas (69 kDa, 38,5 kDa e 21kDa) para PaNAG2. Na determinação dos 

parâmetros cinéticos ideais para a catálise do PNF- &#61538;-D-

glucosaminídeo pelas NAGs, PaNAG1 mostrou atividade ótima em pH 5,0, em 

uma faixa de temperatura que varia de 45-60°C, enquanto que para PaNAG2 a 

atividade ótima foi em pH 5,5 na temperatura de 55oC. Ambas as enzimas 

apresentaram uma faixa de estabilidade nos pHs de 4,5 a 5,5 .e nas 

temperaturas de 45 a 55oC. O HgCl2 na concentração de 10mM inibiu 

significativamente a atividade das enzimas. PaNAG1 e PaNAG2 mostraram 

Kms aparentes de 3,75 mM e 1,47, respectivamente.  

Palavras-chave: Enzimas, N-acetil-&#61538;-D-glucosaminidase e 

Invertebrados.  
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TÍTULO: Influência da técnica cirúrgica na qualidade de fragmentos ósseos 

para descelularização 

AUTOR: GABRIEL LAMAK ALMEIDA DA SILVA 

ORIENTADOR: CARLOS AUGUSTO GALVAO BARBOZA 

CO-AUTOR: FERNANDA GINANI ANTUNES 

CO-AUTOR: DIEGO MOURA SOARES 

CO-AUTOR: MARDEM PORTELA E VASCONCELOS BARRETO  

Resumo:  

Arcabouços derivados de tecidos descelularizados têm sido usados com 

sucesso na substituição do osso autógeno em enxertos, porém a técnica 

cirúrgica utilizada pode comprometer a qualidade do material obtido. O objetivo 

deste trabalho foi avaliar peças ósseas obtidas por diferentes métodos de 

osteotomia e de irrigação. Fragmentos ósseos de coelho (n=24) foram divididos 

em 4 grupos de acordo com a técnica utilizada: (G1) broca esférica com caneta 

de alta rotação e irrigação manual; (G2) broca esférica com motor cirúrgico e 

irrigação manual a uma rotação de 1500 rpm; (GA) broca trefina usando 

irrigação manual; e (GB) broca trefina usando irrigação com bomba peristáltica 

do motor cirúrgico. As peças foram analisadas por microscopia de luz (ML) e 

microscopia eletrônica de varredura (MEV). A ML revelou, nos 4 grupos, a 

presença de tecido carbonizado nas margens das amostras, sendo as margens 

mais regulares em G1 do que em G2. Não houve diferença estatística no 

perímetro da área carbonizado entre os grupos GA e GB. A MEV mostrou 

microfissuras nas duas técnicas de irrigação estudadas. No GA houve uma 

maior heterogeneidade entre as linhas de corte e no GB foi observada uma 

maior presença de smear layer. Concluimos que o uso da caneta de alta 

rotação promove cortes ósseos mais regulares do que o motor de implante e o 

corte com broca trefina usando irrigação com bomba peristáltica se mostrou 

mais homogêneo quando comparado à técnica com irrigação manual.  

Palavras-chave: Tecido ósseo; Osteotomia; Enxerto  
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TÍTULO: Adesão de células mesenquimais em arcabouços ósseos 

descelularizados AUTOR: LUCAS XAVIER DE CASTRO 

ORIENTADOR: CARLOS AUGUSTO GALVAO BARBOZA 

CO-AUTOR: DIEGO MOURA SOARES 

CO-AUTOR: FERNANDA GINANI ANTUNES 

CO-AUTOR: MARDEM PORTELA E VASCONCELOS BARRETO  

Resumo:  

Tecidos e órgãos descelularizados têm sido utilizados em uma variedade de 

aplicações na medicina regenerativa. O processo de descelularização remove 

eficientemente o material celular e nuclear, minimizando qualquer efeito 

adverso na composição, atividade biológica e integridade mecânica da matriz 

extracelular remanescente. O objetivo deste trabalho foi avaliar a adesão e 

proliferação de células mesenquimais da medula óssea de camundongos em 

arcabouços ósseos descelularizados. Fragmentos ósseos (n=24) obtidos de 

calvárias de camundongos foram submetidos à desmineralização com EDTA 

10% e divididos em dois grupos: controle (C) e descelularizado (D), sendo este 

grupo encubado por 48 horas a 37oC com tripsina/EDTA para 

descelularização. Em seguida, células mesenquimais extraídas da medula 

óssea de camundongos foram cultivadas em conjunto com os arcabouços em 

três intervalos de tempo: 7, 14 e 21 dias (n=4C + 4D em cada intervalo). 

Decorridos os tempos experimentais, fotomicrografias foram obtidas dos 

espécimes dos dois grupos. A análise das imagens revelou que as células 

aderiram e proliferaram em ambos os grupos, com áreas de intensa deposição 

de matriz extracelular. As células mesenquimais organizaram-se de forma mais 

regular no grupo descelularizado do que no grupo controle. Conclui-se que a 

técnica de descelularização utilizada nos fragmentos ósseos permite a adesão 

e proliferação do tipo celular estudado.  

Palavras-chave: Tecido ósseo; Enxerto; Descelularização; Adesão celular  
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TÍTULO: EFEITOS DO DIAZEPAM E ESTRESSE DE CONTENÇÃO EM 

CAMUNDONGOS NA ESQUIVA DISCRIMINATIVA EM LABIRINTO EM CRUZ 

ELEVADO 

AUTOR: ALINE LIMA DIERSCHNABEL 

ORIENTADOR: ALESSANDRA MUSSI RIBEIRO 

CO-AUTOR: EZEQUIEL BATISTA DO NASCIMENTO  

Resumo:  

O estresse compreende um conjunto de reações e estímulos capazes de 

promover diversas alterações no organismo, adotando padrões adaptativos e 

mal adaptativos frequentemente com efeitos danosos avaliados nas funções 

cognitivas, particularmente na aprendizagem e memória. Fármacos ansiolíticos 

como os benzodiazepínicos podem promover alterações no eixo HPA 

diminuindo os efeitos provocados por agentes estressores. Nosso trabalho 

investigou os efeitos da administração aguda de diazepam (2mg/kg) em 

camundongos machos submetidos a 1h de estresse de contenção e seu 

desempenho na tarefa de esquiva discriminativa em labirinto em cruz elevado. 

Os resultados demonstraram diferenças estatísticas na análise da porcentagem 

de tempo nos braços abertos entre os tratamentos durante a sessão no treino 

[F(3,16) = 4,60, p = 0,04], mas não na sessão teste [F(3,16) = 3,72, p = 0,07]. A 

análise da porcentagem de tempo no braço fechado aversivo em blocos 

revelou efeito do tempo para a sessão treino [F(2,32) = 6.26; p=0,007] e sessão 

teste [F 2,32=4,83; p=0,02], sendo observadas diferenças estatisticamente 

significantes na sessão teste entre os grupos tratados [F (1,16) = 4,40; p = 

0,01]. Resumidamente, animais injetados com diazepam apresentaram 

diminuição da ansiedade, além de demonstrarem déficit na aquisição e 

evocação da tarefa. Mais estudos são necessários para assegurar os efeitos 

negativos dos benzodiazepínicos em resposta a um estímulo estressor agudo 

em relação a memórias aversivas.  

Palavras-chave: Diazepam, Estresse, Aprendizagem, Memória, Camundongos  
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TÍTULO: TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV NO BRASIL: O que está sendo 

feito? AUTOR: LADIJANE GOMES DA SILVA 

ORIENTADOR: RICHARDSON AUGUSTO ROSENDO DA SILVA 

CO-AUTOR: LILIAN JOANE CAVALCANTI 

CO-AUTOR: SANDY YASMINE BEZERRA E SILVA 

CO-AUTOR: DANIELLA PATRÍCIA CÂNDIDO RÊGO  

Resumo:  

A epidemia da Aids vem passando por uma mudança em seu perfil 

epidemiológico, caracterizando-se, pelo aumento da incidência de caso em 

mulheres, resultando em um maior número de casos de crianças menores de 

cinco anos infectadas. A transmissão vertical pode ocorrer da mãe para o filho 

na gestação, durante o parto ou na amamentação, porém no parto o risco é 

maior. Atividades preventivas durante a gestação e o puerpério são uma 

solução para reduzir o número de casos. Este trabalho teve por objetivo 

apontar estudos que abordam as estratégias para redução da transmissão 

vertical no Brasil e realizar uma análise contextual. Trata-se de uma pesquisa 

de revisão integrativa, utilizando-se artigos da Biblioteca Virtual de Saúde e 

documentos do Ministério da Saúde. Observou-se que, o Ministério da Saúde 

vem desenvolvendo estratégias para redução da transmissão vertical no Brasil, 

por meio de ações preventivas universalmente, como o uso de antirretrovirais 

na gestação, no parto e para o recém nascido, realização de parto cesário 

eletivo, inibição da lactação e uso de fórmula infantil; constatou-se também 

iniciativas próprias de municípios e de Organizações da Sociedade Civil, 

direcionadas para ampliação do teste de identificação, atividades de promoção 

à saúde e diagnóstico precoce. Para redução e possível erradicação da 

transmissão vertical do HIV, as práticas preventivas constituem a melhor 

solução.  

Palavras-chave: Aids, Prevenção, Transmissão Vertical de Doenças 

Infecciosas.  
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TÍTULO: Avaliação dos quito-oligossacarídeos obtidos utilizando quitosanases 

produzidas por bactérias isoladas no Rio Grande do Norte 

AUTOR: HUMBERTO ARIMATÉIA JÚNIOR 

ORIENTADOR: MARIA GIOVANA BINDER PAGNONCELLI 

CO-AUTOR: NATHALIA KELLY DE ARAUJO  

Resumo:  

No ano de 2010 o Rio Grande do Norte produziu cerca de 20.000 toneladas de 

camarão. Os rejeitos da carcinicultura são ricos em quitina, um polissacarídeo 

a partir do qual se obtém a quitosana, biopolímero que desperta forte interesse 

na indústria farmacêutica e alimentícia devido às propriedades bioativas 

benéficas exercidas por seus oligômeros. Para avaliar o potencial enzimático 

das enzimas produzidas por uma bactéria isolada no Rio Grande do Norte e 

sua capacidade em gerar quito-oligossacarídeos com atividade funcional, foi 

realizado um teste de confirmação da atividade enzimática e subsequente 

cromatografia em camada delgada (CCD) para qualificar os quito-

oligossacarídeos produzidos em intervalos de tempo de 10, 20 e 30 minutos e 

de 1, 2, 3, 6 e 9 horas de hidrólise da quitosana solúvel em misturas 1:1 de 

quitosana solúvel e caldo fermentado. A CCD forneceu o resultado de que as 

enzimas produzidas ainda que não purificadas foram capazes de hidrolisar a 

quitosana, fornecendo quito-oligossacarídeos com grau de polimerização na 

faixa adequada para promover as atividades biológicas relatadas na literatura. 

Por estarem em sua forma bruta e mesmo assim realizarem produção de QOS 

semelhante à obtida com a utilização de enzimas purificadas, a utilização do 

microrganismo torna o processo de quebra da quitosana simples e econômico.  

Palavras-chave: Quitosana atividade enzimática funcional quito-oligossacarídeo  
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TÍTULO: DIAGNÓSTICO SUGESTIVO DE DEPRESSÃO EM IDOSOS QUE 

PARTICIPARAM DA PESQUISA DO PERFIL MULTIDIMENSIONAL DA 

POPULAÇÃO IDOSA NO BAIRRO GUARAPES - NATAL/RN 

AUTOR: ALICE MARIA FREITAS DE ASSIS 
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CO-AUTOR: MATHEUS SANTANA FERNANDES FREIRE 

CO-AUTOR: MÍRYAM VIANA DA SILVA 

CO-AUTOR: ROMERITO LINS DA SILVA  

Resumo:  

O crescimento da população idosa no Brasil aconteceu de forma acelerada e 

trouxe problemas tanto para esse grupo etário quanto para a sociedade em 

geral. Depressão é um dos transtornos mais prevalentes na pessoa idosa, 

estando associada, quando não tratada, à maior morbidade e mortalidade, bem 

como ao aumento dos custos da assistência. Apesar de comum, depressão é 

pouco diagnosticada, particularmente em nível primário de saúde. O presente 

estudo teve como objetivo rastrear possíveis casos de depressão em idosos 

atendidos pela Estratégia de Saúde da Família no bairro do Guarapes. A partir 

de dados provenientes de uma pesquisa sobre o perfil multidimensional do 

idoso, realizada pelo PET-SAÚDE, no qual o instrumento de coleta de dados foi 

constituído de questionário epidemiológico contendo a geriatric depression 

scale-(GDS), foram avaliados 106 idosos dos quais, 37 apresentaram um 

diagnóstico sugestivo de depressão. Os dados da pesquisa mostraram que dos 

37 idosos que responderam a escala de depressão geriátrica, 17 sentiam-se 

inúteis, 18 desamparados com freqüência e 24 achavam sua vida vazia, fatores 

esses indicativos de depressão. Sabe-se que esses estudos podem 

representar um importante passo para auxiliar na compreensão dos fatores 

interventores no cuidado dos idosos. O desenvolvimento de estratégias para 

melhorar o reconhecimento de depressão em nível primário de saúde 

apresenta-se como essencial para a atenção efetiva à saúde dos idosos.  

Palavras-chave: Idoso, Depressão, Escala de depressão  
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Resumo:  

INTRODUÇÃO: A cilindrospermopsina (CYN), alcalóide tricíclico, é uma 

hepatotoxina produzida por cianobactérias que podem estar presentes em 

corpos hídricos eutrofizados e não é eliminada nos procedimentos 

convencionais usados em estações de tratamento de água. OBJETIVO: O 

objetivo desse trabalho foi avaliar os possíveis efeitos teratogênicos de ratos 

expostos à CYN por via oral. METODOLOGIA: Ratas Wistar prenhes, 

agrupadas em 4 grupos (10/grupo), receberam por gavagem, a partir do 1o dia 

de gestação (por 20 dias) soluções aquosas de CYN (0; 0,03; 0,3 e 3 

µg/Kg/dia) com concentrações igual/inferiores à estabelecida como o valor 

máximo permitido em água potável pelo MS. No 20o dia, os animais foram 

submetidos à laparotomia para avaliação da embriofetotoxicidade por meio da 

observação da mortalidade, abortamentos ou partos prematuros, bem como 

observação das alterações estruturais como malformações e anomalias fetais 

(viscerais e esqueléticas). Os dados foram tratados estatísticamente através da 

análise de variância ANOVA, seguida pelo teste de t-Student.. Os 

procedimentos foram aprovados pela CEUA/UFRN (Proc.28/2010). 

RESULTADOS: Os parâmetros estimados mostraram-se inalterados nos 4 

grupos experimentais. DISCUSSÃO: os resultados obtidos sugerem que a 

exposição à CYN durante o período de gravidez, nas concentrações permitidas 

pelo Ministério da Saúde, não é capaz de causar embriofetotoxicidade em 

ratos.  

Palavras-chave: cilindrospermopsina, toxina, feto, toxicidade, rato  
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TÍTULO: SAMBA: Sistema de Curadoria e Armazenamento de sequencias 

Metagenomicas AUTOR: ANDRÉ LUÍS FONSECA FAUSTINO 

ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA 

CO-AUTOR: JEAN JAR PEREIRA DE ARAÚJO  

Resumo:  

Com o rápido avanço das pesquisas na área da biologia molecular e com as 

novas tecnologias de seqüenciamento, a necessidade do uso de ferramentas 

para analisar informações é imprescindível. Atualmente os trabalhos 

envolvendo anotação genômica ganharam crescimento exponencial, no 

entanto, a progressão de tais ferramentas não acompanha a imensa demanda 

gerada pelas novas plataformas de sequenciamento. Com essa preocupação 

apresentamos o SAMBA (Storage and Annotation from Metagenomics 

dataBAses), um sistema para armazenamento inteligente de informações 

moleculares. Baseado em tecnologias Web, fundamentalmente a plataforma 

procura interagir com a administração de dados biológicos, proveniente de 

sequencias nucleotídicas, ou de origem proteica, valendo da versatilidade de 

busca e da simplicidade na anotação, detendo um ambiente amigável. A 

proposta dessa ferramenta é a sua organização auto- 

explicativa de fácil manipulação em ambiente local, em que os próprios 

usuários poderão intervir no registro das sequencias. O uso do SAMBA, para 

pesquisas em bioinformática, tem como alicerce 

a otimização de todo processo de identificação de dados, tornando as 

pesquisas viáveis em relação ao tempo gasto. Por viabilizar a prospecção 

gênica, vinculamos sua importância a qualquer outro 

aparato laboratorial.  

Palavras-chave: Bioinformática, anotação, sequeciamento  
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caatinga no Estado do Rio Grande do Norte. 
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Resumo:  

O gênero Cyathus Haller: Pers. juntamente com Crucibulum Tul & C. Tul., 

Mycocalia J. T. Palmer, Nidula V. S. White e Nidularia Fr. são conhecidos como 

bird's nest fungi, ou “fungos ninho de passarinho” devido a sua morfologia em 

forma de taça com estruturas lenticulares em seu interior, denominados 

peridíolos, que lembra ovos de passarinhos em seus ninhos. Possui ampla 

distribuição geográfica com 62 espécies registradas no mundo e 14 no Brasil. 

Baseado nos poucos estudos sobre este grupo no Brasil, este trabalho propõe 

um levantamento das espécies de Cyathus que ocorrem em áreas de Mata 

Atlântica e Caatinga no Estado do Rio Grande do Norte, apresentando sua 

biologia e aspectos taxonômicos. As coletas foram realizadas em duas áreas 

de Mata Atlântica – Parque Estadual dunas do Natal e RPPN Mata Estrela – e 

uma área de Caatinga – ESEC Seridó. Para a identificação dos espécimes 

foram seguidos os métodos tradicionais empregados na taxonomia do grupo. O 

trabalho apresenta nove representantes de Cyathus, sendo eles: Cyathus sp. 1, 

C. sp. 2, C. sp. 3, C. sp. 4, C. sp. 5, C. fimicola, C. gracilis, C. limbatus e C. cf. 

badius. Todos foram primeiro registro para o Rio Grande do Norte, dois foram 

primeiro registro para a América do Sul (C. fimicola e C. gracilis) e um foi 

segundo registro para o mundo (C. cf. badius). Apesar dos resultados não 

expressarem toda a diversidade do gênero para a área, forneceu uma 

representação relevante deste grupo tão pouco compreendido.  

Palavras-chave: Cyathus,Mata Atlântica,Caatinga,Taxonomia,Rio Grande do 

Norte.  
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TÍTULO: Atenção à saúde do idoso em Pedra Grande/RN: uma experiência no 
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Resumo:  

Trata-se de um relato de experiência, cujo objetivo é descrever a vivência de 

acadêmicos da área da saúde na realização de uma oficina para a população 

idosa do município de Pedra Grande/RN sobre hipertensão arterial (HAS) e a 

diabetes mellitus (DM). Tal experiência ocorreu durante as atividades do 

Projeto Trilhas Potiguares, como forma de articular estratégias para a 

prevenção e promoção de saúde na comunidade. A intervenção foi dividida em 

3 momentos: roda de conversas expositiva e dialogada entre estudantes e 

idosos e com enfoque na doença, suas causas, efeitos no organismo, 

sintomas, tratamento e prevenção; a ação contou também com um 

alongamento, incentivando a prática de atividades físicas; e, serviços de 

monitoramento de riscos para desenvolvimento de HAS e DM, através de 

aferição da pressão arterial, medição de glicemia capilar, avaliação do peso e 

altura com estimativa do Índice de Massa Corpórea. Durante toda a atividade, 

os idosos participantes interagiram satisfatoriamente com os palestrantes, 

intervindo com dúvidas, relatos e exemplificações, construindo-se, assim, uma 

aproximação do saber acadêmico e saber popular. Além do mais, os idosos 

ficaram gratificados com a avaliação de seu estado de saúde atual. Conclui-se 

que essas ações contribuem para manter a autonomia e a capacidade 

funcional do idoso, pois trabalham na perspectiva da promoção e prevenção da 

saúde e protagonismo do sujeito.  

Palavras-chave: Promoção da saúde; atenção à saúde do idoso; educação em 

saúde.  
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Resumo:  

Os quatro sorotipos dos vírus dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4) 

são antigenicamente distintos, cada um compreendendo vários genótipos que 

exibem diferenças em suas características de infecção tanto no vetor quanto no 

hospedeiro humano. O objetivo do presente trabalho foi detectar a infecção 

pelo vírus dengue e determinar o sorotipo viral em amostras de pacientes com 

suspeita clínica da doença atendidos no ambulatório do Hospital Giselda 

Trigueiro. Para a obtenção das amostras de soro foram coletados 5mL de 

sangue periférico. A extração do RNA viral foi realizada utilizando o kit 

QIAamp® viral RNA. Para a RT-PCR foi preparada uma mistura contendo 

12,5µL de tampão 2X, 0,75µL de cada oligonucleotídeo (D1 e D2; 300nM), 

0,5µL da mistura de enzimas, 2,5µL do RNA e 8µL de água. Na segunda etapa 

de amplificação foram adicionados 12,5µL de tampão 2X, 0,75µL de cada 

oligonucleotídeo (D1, TS1, TS2, TS3 e TS4; 300nM), 2,5µL do produto da 

primeira reação e 6,25µL de água. Para a visualização dos amplicons, 10µL do 

produto mais 5µL de tampão de corrida foram submetidos à eletroforese em gel 

de agarose 2%. Posteriormente, os géis foram corados com brometo de etídio 

e visualizados à luz ultravioleta. Das 29 amostras de soro analisadas três foram 

positivas para dengue-2. Esses são os dados iniciais do projeto de pesquisa e 

posteriormente com o aumento da casuística será possível correlacionar os 

dados clínico-laboratoriais dos pacientes com os sorotipos virais identificados.  

Palavras-chave: Dengue, diagnóstico, RT-PCR, sorotipos.  
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Resumo:  

O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar. Entretanto, um milhão 

de hectares de terra cultivadas por cana, incluindo o semiárido nordestino, são 

afetados pela baixa ocorrência de chuvas e pela salinidade. O objetivo deste 

trabalho é caracterizar o nível de resistência através de indicadores de 

crescimento e de ajustamento osmótico em plântulas de cana na presença de 

NaCl e PEG. Quinze dias após a germinação por calos, plantas de cana-de-

açúcar foram cultivadas na ausência (controle) e em presença de 50 mM e 100 

mM de NaCl e em concentração isosmóticas de PEG. Após o nono dia, foram 

analisados taxa de crescimento relativo (TCR), conteúdo relativo de água 

(CRA), umidade (U), açúcares solúveis totais (AST), aminoácidos livres totais 

(AALT) e prolina (PRO), das partes aéreas e raízes. Para todos os tratamentos 

avaliados, percebeu-se uma aceleração no processo de senescência e/ou 

necrose das folhas velhas quando comparados ao controle. Os estresses 

provocaram diminuição da TCR das partes aéreas e aumento da TCR das 

raízes. Não foi observada diferença significativa para os valores de CRA, U e 

DM. Houve aumento dos valores de AST e AALT, além de uma possível 

mobilização de PRO das partes aéreas para as raízes. Pode-se concluir que a 

variedade estudada provavelmente reduziu a parte aérea e induziu a formação 

de raízes como estratégia de sobrevivência a ambos os estresses. O estudo 

sugere um provável ajustamento osmótico para as raízes, não sendo 

observado na parte aérea.  

Palavras-chave: Saccharum ssp., estresse hídrico, estresse salino, indicadores.  
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MULHERES COM DIABETES MELLITUS GESTACIONAL DURANTE OS 

ESTÁGIOS INICIAIS DA LACTAÇÃO 
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Resumo: Vitamina A é um termo que se refere ao retinol e outros isômeros. 

Esta vitamina é essencial em todos os estágios da vida, inclusive durante os 

períodos de gestação e lactação, uma vez que auxilia no crescimento e 

diferenciação celular, visão, imunidade, entre outros. Durante a gestação 

ocorrem mudanças metabólicas que interferem no metabolismo dos 

carboidratos, podendo culminar em Diabetes Mellitus Gestacional (DMG). 

Gestantes com DMG podem ser consideradas um grupo de risco para 

ocorrência de deficiência de vitamina A. Este estudo teve como objetivo 

comparar a concentração de retinol no soro de lactantes com DMG e não- 

DMG em parturientes atendidas na Maternidade Escola Januário Cicco. Foram 

coletadas amostras de soro de 85 parturientes, sendo 69 saudáveis e 16 com 

DMG. O retinol foi quantificado através de Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência (CLAE). Os resultados foram expressos em média e desvio padrão, 

sendo encontrada diferença significativa entre os grupos com e sem DMG, que 

apresentaram concentrações de 33,1 ± 12,5µg/dL e 41,2 ± 11,1µg/dL, 

respectivamente. Essa diferença pode ser explicada devido a uma diminuição 

da mobilização do retinol do fígado, provavelmente por influencia da baixa 

concentração de insulina sobre a proteína transportadora de retinol ou, ainda, 

devido a uma menor reserva hepática desta vitamina em diabéticos. Os 

resultados indicam que o DMG provavelmente influenciou a concentração de 

retinol no soro das mulheres participantes do estudo.  

Palavras-chave: Retinol, Diabetes Mellitus Gestacional  
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TÍTULO: Relação entre prevalência de DTM e qualidade técnica da prótese em 

indivíduos portadores de prótese total. 
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Resumo:  

As desordens Temporomandibulares (DTMs) são determinados problemas 

clínicos que incomodam e muitas vezes prejudicam a capacidade dos 

indivíduos portadores destas sintomatologias. A presença de DTM em 

portadores de prótese total, tem sido descrita com freqüência.  

OBJETIVO: Avaliar a prevalência e o grau de severidade de DTM em pacientes 

portadores de prótese total, e detectar a influência de determinantes da 

qualidade técnica da prótese no surgimento de DTM. 

METODOLOGIA: A amostra foi composta por usuários de PT bimaxilar. Foram 

analisadas 58 próteses confeccionadas no Departamento de Odontologia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Aplicou-se questionário sobre a 

qualidade técnica da prótese e foi utilizado o questionário “Critérios de 

Diagnóstico para Pesquisa das Desordens Temporomandibulares” RDC / DTM 

. As variáveis foram apresentadas de maneira descritiva por meio de números 

absolutos e proporções.  

RESULTADOS: A prevalência de DTM em portadores de próteses totais, neste 

estudo, foi de 37,8 % variando quanto ao tipo de DTM (muscular e/ou articular), 

e não foi possível achar nenhuma correlação estatisticamente significante entre 

DTM e qualidade técnica da prótese (p>0,05). O mesmo ocorreu quando foi 

feita a associação de gênero e idade com a presença de DTM.  

CONCLUSÃO: Logo, conclui-se que, a qualidade clínica da prótese não atua 

como fator prognóstico de Disfunção Temporomandibular em pacientes 

portadores de próteses totais bimaxilares.  

Palavras-chave: pacientes desdentados totais; desordem temporomandibular  
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Resumo:  

INTRODUÇÃO A prática de atividade física (AF) tem sido considerada um dos 

componentes mais importantes na modificação do risco em indivíduos 

acometidos por comorbidades decorrentes ou associadas à inatividade. É uma 

estratégia importante, tanto na prevenção como no tratamento de doenças. 

JUSTIFICATIVA No estudo de demanda realizado na ESF Vila São José, 

Macaíba -RN, durante o Estágio Supervisionado em Saúde Coletiva do Curso 

de Medicina da UFRN, no período de 02 a 20 de maio de 2011, diagnosticou-

se que 78% dos atendimentos são voltados para pacientes com hipertensão 

arterial sistêmica (HAS) e/ou diabetes mellitus (DM), com ou sem seqüelas. 

Diante desse diagnóstico local e sabendo-se que a AF, quando feita de forma 

correta e associada hábitos saudáveis, acarreta em benefícios à saúde e à 

qualidade de vida do indivíduo e da coletividade, ver-se que um programa de 

promoção da saúde voltado para a prática de AF regular pela comunidade da 

Vila São José é de extrema importância. OBJETIVOS Relatar a experiência 

vivida por estudantes de Medicina do 9° período da UFRN na implantação de 

uma ação de promoção da saúde voltada para a prática de AF regular na 

comunidade da Vila São José, em Macaíba - RN. CONCLUSÃO A intervenção, 

apesar de não ter ocorrido conforme planejada, foi bastante proveitosa. Foi um 

momento de interação social, descontração, relaxamento e promoção da 

saúde. Houve adversidades, adaptações e improvisos. O projeto encontra-se à 

disposição da comunidade Vila São José.  

Palavras-chave: Atividade física regular, promoção da saúde, saúde coletiva.  
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CÓDIGO: SB0398 

TÍTULO: Aplicação do kit comercial Dengue NS1 Ag Strip para o diagnóstico 

rápido da dengue. 

AUTOR: ALINE BEATRIZ DE MEDEIROS COSTA 

ORIENTADOR: PAULA RENATA LIMA MACHADO 

CO-AUTOR: KLEBER GIOVANNI LUZ 

CO-AUTOR: KLEBER JUVENAL SILVA FARIAS 

CO-AUTOR: JOSELIO MARIA GALVAO DE ARAUJO  

Resumo:  

Os vírus dengue representam os mais importantes arbovírus causadores de 

doença em humanos, resultando em progressivas manifestações clínicas. O 

objetivo deste trabalho foi avaliar a aplicação do kit comercial Dengue NS1 Ag 

Strip no diagnóstico de fase aguda da dengue em amostras de pacientes 

atendidos no ambulatório do Hospital Giselda Trigueiro. Amostras de soro 

foram coletadas para realização do teste rápido para detecção da NS1 e 

sangue total para fazer o esfregaço sanguíneo para observar a presença ou 

não de linfócitos atípicos. Até o presente momento foram incluídos apenas 15 

pacientes no estudo, sendo nove homens e seis mulheres, com mediana de 

idade de 28 anos. Com relação a inspeção dos segmentos quanto à ocorrência 

de sinais e sintomas sugestivos da dengue observou-se que 73,3% pacientes 

apresentam sinais de desidratação, 40% sensibilidade a luz, 46,7% desconforto 

respiratório, 93,4% mialgia, 100% apresentam cefaléia e alguma intensidade de 

dor abdominal e 40% alguma hemorragia. O Estadiamento dos casos suspeitos 

de dengue foi realizado e 46,7% dos pacientes foram classificados do grupo A, 

20% do grupo B, 26,7% do grupo C e 6,7% do grupo D. A presença de 

linfócitos atípicos foi observada em todas as amostras e a positividade do teste 

para detecção da proteína NS1 foi de 20%. Esses são dados iniciais do projeto 

de pesquisa que devemos aumentar a casuística para correlacionar os dados 

laboratoriais com os diferentes sinais e sintomas da doença.  

Palavras-chave: Dengue, proteína NS1.  
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CÓDIGO: SB0400 

TÍTULO: ESTUDO DA FORÇA DE PREENSÃO MANUAL EM ESCOLARES 

DO SEXO MASCULINO DA CIDADE DO NATAL-RN 

AUTOR: JODONAI BARBOSA DA SILVA 

ORIENTADOR: ROMILSON DE LIMA NUNES 

CO-AUTOR: LUIZ INÁCIO DO NASCIMENTO NETO 

CO-AUTOR: JEFERSON TAFAREL PEREIRA REGO 

CO-AUTOR: RADAMES MACIEL VITOR MEDEIROS  

Resumo:  

O estudo tem como objetivo analisar as diferenças da força de preensão 

manual entre alunos de escolas pública e privada da cidade do Natal. Mais 

especificamente investigou-se: a) as diferenças entre o IMC dos alunos; b) a 

média de força dos adolescentes da escola pública e da privada; c) o perfil 

antropométrico dos escolares. Trata-se de um estudo descritivo de corte 

transversal com uma amostra de 40 escolares do sexo masculino entre 13 e 17 

anos, sendo uma metade pertencente à rede pública e a outra à rede privada 

de ensino. Verificou-se que os escolares da rede pública apresentaram IMC 

superior, porém sem diferença significativa. Com relação à força de preensão 

os estudantes da escola pública apresentaram maior força na mão esquerda, 

contudo, na média final a diferença não foi significativa, já que os estudantes 

da escola privada apresentaram maior força na mão direita, o que, de certa 

forma, veio a “anular” a diferença. Desta forma, conclui-se que não houve 

diferença significativa no nível de força de preensão manual entre estudantes 

da escola pública e da escola privada.  

Palavras-chave: Maturação Sexual; Força Manual; Preensão Manual; 

Escolares.  
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CÓDIGO: SB0402 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DE GESTORES E 

COLABORADORES SOBRE ASPECTOS AMBIENTAIS EM UNIDADES DE 

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

AUTOR: SARINE LORENA COSTA NOBREGA 

ORIENTADOR: LARISSA MONT ALVERNE JUCA SEABRA  

Resumo:  

A degradação ambiental imposta pelo homem ao longo dos anos configura-se 

como um problema a ser enfrentado em todo o mundo. Dentre as questões de 

degradação ambiental, a produção e destino final inadequado dos resíduos 

sólidos situam-se em lugar de relevância mundial. Nesse contexto, as 

Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) merecem atenção especial pela 

geração de resíduos sólidos naturalmente produzidos em todas as etapas da 

cadeia de processamento dos alimentos em virtude da complexidade das 

operações realizadas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a percepção dos 

trabalhadores de uma UAN hospitalar, da cidade de Natal-RN, quanto à 

problemática da geração de resíduos sólidos. A pesquisa foi do tipo transversal 

descritiva e de natureza qualitativa, por meio da realização de entrevistas com 

os trabalhadores, as quais foram analisadas segundo a metodologia de análise 

de conteúdo. A análise da percepção que os funcionários têm acerca do tema 

demonstrou que, em sua maioria, não relacionavam a conceituação de 

resíduos sólidos com o lixo produzido na UAN, reforçando a necessidade de se 

desenvolverem ações educativas sobre o tema e de instituir normativas e 

inspeção local. Observou-se também que grande parte dos trabalhadores 

apresentou certa compreensão quanto aos malefícios da produção de resíduos 

sólidos ao meio ambiente, demonstrando uma criticidade em relação ao seu 

papel como agente importante na geração dos resíduos sólidos.  

Palavras-chave: UAN, resíduos sólidos, trabalhadores, desperdício  
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CÓDIGO: SB0403 

TÍTULO: EFEITOS DA PERTURBAÇÃO DE HÁBITAT SOBRE A PRODUÇÃO 

DE SERRAPILHEIRA EM UMA ÁREA DE CAATINGA NO NORDESTE 

BRASILEIRO 

AUTOR: MILENA CORDEIRO DE AMORIM LOPES 

ORIENTADOR: ALEXANDRE VASCONCELLOS  

Resumo:  

A Caatinga é um ecossistema exclusivo do Brasil e está localizada no nordeste 

do país, compreendendo 55,6% da região. Apresenta vegetação xerófita, 

temperaturas médias elevadas, solos geralmente rasos e regime pluviométrico 

muito variável no tempo e no espaço. Por apresentar condições tão restritivas à 

vida, a importância da serrapilheira (folhas, galhos, flores, ramos, frutos que 

caem das plantas) se torna mais relevante. Este material tem importante 

função no equilíbrio e dinâmica do fluxo de energia e ciclagem dos nutrientes 

nos ecossistemas terrestres. Este estudo objetiva avaliar a taxa de produção 

da serrapilheira na Caatinga, verificando a interferência da sazonalidade e dos 

graus de perturbação antrópica sobre esse processo. As coletas foram 

realizadas no município de João Câmara (RN), Agreste potiguar, com a 

instalação de coletores de 1m2 em áreas com diferentes graus de perturbação. 

O material coletado foi triado e posteriormente secado e pesado no Laboratório 

de Ecologia e Conservação da Biodiversidade. A produção de serrapilheira 

estimada entre os dias 15/11/2010 e 15/05/2011 foi de 1,52 ton/ha/ano. Os 

maiores picos de produção foram nos meses de março e abril e não houve 

diferenças significativas entre os graus de perturbação das áreas. A maior 

parte da necromassa produzida foi de folhas. O valor estimado de serrapilheira 

na área de estudo foi menor que da Mata Atlântica e Cerrado, mas foi 

relativamente parecida com outras áreas de Caatinga do Nordeste brasileiro  

Palavras-chave: Necromassa, sazonalidade, agreste, liteira, ecossistema  
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CÓDIGO: SB0404 

TÍTULO: COMUNICAÇÃO ENTRE PROFISSIONAIS DE SAÚDE E 

GESTANTES COM SÍNDROME HIPERTENSIVA DA GRAVIDEZ 

AUTOR: ANA LUIZA DA COSTA CUNHA 

ORIENTADOR: NILBA LIMA DE SOUZA 

CO-AUTOR: CECILIA OLIVIA PARAGUAI DE OLIVEIRA 

CO-AUTOR: SAMARA ISABELA MAIA DE OLIVEIRA 

CO-AUTOR: RAFAELA MARIA ALVES DA ROCHA RÊGO  

Resumo:  

INTRODUÇÃO: No Brasil o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

(PAISM) enfatiza os cuidados básicos em saúde e as ações educativas 

direcionados à mulher no ciclo gravídico e puerperal. Assim a comunicação e a 

informação em saúde devem ser priorizadas durante a assistência pré-natal, 

especialmente nas situações de alto risco gravídico, como nas Doenças 

Hipertensivas Específicas da Gravidez (DHEG). OBJETIVOS: Analisar as 

atividades de comunicação e informação em saúde, executadas por 

profissionais de saúde durante a assistência pré-natal de mulheres com DHEG. 

METODOLOGIA: Estudo descritivo, do tipo quantitativo, no período de 12 

meses, envolvendo 80 mulheres portadoras de DHEG, referenciadas a uma 

unidade de Alta Complexidade em Natal-RN. CEP/UFRN126/10. 

RESULTADOS: Constatou-se que 16% das gestantes relataram que os 

profissionais não explicaram os resultados dos exames laboratoriais, 14% 

referiu que suas dúvidas não foram esclarecidas e 10% registrou desatenção 

dos profissionais as suas queixas. CONCLUSÃO: Observa-se que durante o 

pré-natal as mulheres não foram atendidas satisfatoriamente. Houve lacunas 

na comunicação entre profissionais e gestantes, resultantes da falta de uma 

escuta ativa e falhas no processo de comunicação e informação por parte dos 

profissionais.  

Palavras-chave: Comunicação em Saúde; Cuidado Pré-Natal.  
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CÓDIGO: SB0406 

TÍTULO: ESTUDO DOS EFEITOS DA CIANOTOXINA 

CILINDROSPERMOPSINA SOBRE O DESEMPENHO REPRODUTIVO DE 

RATOS 

AUTOR: ANDRÉA CAROLINE COSTA DE ARRUDA 

ORIENTADOR: PAULA DA SILVA KUJBIDA 

CO-AUTOR: CRISTHIANO SIBALDO DE ALMEIDA 

CO-AUTOR: ALINE SCHWARZ  

Resumo: INTRODUÇÃO: A cilindrospermopsina (CYN), alcalóide guanidínico 

cíclico, é uma hepatotoxina que pode estar presente em florações tóxicas de 

cianobactérias em reservatórios de água utilizados para abastecimento público 

e que não são retidas nas estações de tratamento, o que pode gerar problema 

à saúde pública. OBJETIVO: Nesse trabalho os efeitos da exposição oral a 

CYN sobre o desempenho reprodutivo de ratos foram avaliados. 

METODOLOGIA: Ratas Wistar prenhes, agrupadas em 4 grupos (10/grupo), 

receberam por gavagem, a partir do 1o dia de gestação (por 20 dias) soluções 

aquosas de CYN (0; 0,03; 0,3 e 3 µg/Kg/dia) com concentrações igual/inferiores 

à estabelecida como o valor máximo permitido em água potável pelo MS. No 

20o dia, os cornos uterinos foram expostos para observação e contagem do 

número de implantações, fetos vivos e mortos e sítios de reabsorção; e para a 

mensuração do peso do útero gravídico, da ninhada e de um feto macho e 

outra fêmea por ninhada. Os ovários foram isolados e os corpos lúteos 

separados e contados. Os dados foram analisados estatísticamente por 

ANOVA seguida pelo teste de t-Student e os procedimentos foram aprovados 

pela CEUA/UFRN (Proc.28/2010). RESULTADOS: Os parâmetros estimados 

mostraram-se inalterados (p<0,05) nos 4 grupos experimentais. DISCUSSÃO: 

O estudo sugere que a exposição oral à CYN em água potável, em 

concentrações consideradas adequadas pelo MS (Portaria 518/2004), não é 

capaz de prejudicar o desempenho reprodutivo de ratos.  

Palavras-chave: cilindrospermopsina, toxina, reprodução, avaliação de 

toxicidade.  
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CÓDIGO: SB0408 

TÍTULO: Formação ética e humana no curso de Medicina da UFRN: o olhar 

docente AUTOR: JULIANA SILVA BARROS 

ORIENTADOR: KARLA PATRICIA CARDOSO AMORIM 

CO-AUTOR: ELKANAH MARINHO DE ARAÚJO 

CO-AUTOR: POTIRA ALMEIDA GURGEL DE AZEVEDO 

CO-AUTOR: FELIPE CHAVES DUARTE BARROS  

Resumo:  

Com o objetivo de analisar como o ensino da bioética está se desenvolvendo 

no curso de medicina da UFRN, bem como apreender novas estratégias, 

caminhos e possibilidades didáticas que visem tornar esse ensino mais 

dinâmico e atraente ao discente, realizou-se uma pesquisa por meio de 

questionário, com questões abertas e fechadas, aplicada aos docentes 

coordenadores de disciplinas do referido curso. O estudo apontou que a maior 

parte dos docentes (71,4%) considera a relação médico-paciente como o tópico 

mais importante a ser trabalhado com o estudante durante a formação. Além 

disso, em conformidade com outras universidades do Brasil, os docentes 

apontam para o ensino transversal ao longo do curso como melhor estratégia, 

juntamente com a multi/interdisciplinaridade entre as temáticas, que podem ser 

revisitadas em diferentes momentos da graduação. E apesar de todos terem 

atribuído grande importância ao ensino da bioética, e afirmarem realizar 

discussões acerca dessa área com os discentes, tópicos em bioética só estão 

presentes na ementa em 14,3% das disciplinas. Concluímos que as intensas 

discussões que ocorrem no meio acadêmico e profissional pelo Brasil e mundo 

repercutem na evolução do ensino em nosso curso de medicina, mas a 

inserção formal dos tópicos da bioética ainda faz-se necessário a fim de 

documentar o que é abordado. A reforma na grade curricular do curso tem 

nove anos, mas mudanças ocorrem para que sejam formados médicos éticos, 

comprometidos com paciente e sociedade.  

Palavras-chave: Bioética; Educação médica; Docente  
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CÓDIGO: SB0409 

TÍTULO: Ação antimicrobiana de Solanum paniculatum e Mimosa tenuiflora 

sobre microrganismos planctônicos e organizados em biofilme 

AUTOR: HUGO JOSÉ CORREIA LOPES 

ORIENTADOR: KENIO COSTA DE LIMA 

CO-AUTOR: MARIA REGINA MACEDO COSTA 

CO-AUTOR: PEDRO HENRIQUE SETTE DE SOUZA 

CO-AUTOR: SHENIA ELIANE DO REGO CARNEIRO  

Resumo:  

O objetivo do estudo foi avaliar a ação antimicrobiana dos extratos da raiz de 

Solanum paniculatum Linn (jurubeba) e do caule de Mimosa tenuiflora (Willd.) 

Poir. (jurema preta) sobre microrganismos em cultura mista na forma 

planctônica e biofilme multiespécie. Para determinar a ação antibacteriana dos 

extratos sobre cultura mista na forma planctônica aplicou-se em poços de 

microplacas saliva fresca diluída em caldo BHI suplementado com sacarose a 

10% na presença dos extratos. Para determinar a ação antibacteriana sobre 

biofilme foi produzida uma solução de saliva diluída em caldo BHI 

suplementado com sacarose a 10%, adicionando os extratos ao final do 

experimento. O ensaio foi realizado em quadruplicata e como controle positivo 

e negativo usou-se o digluconato de clorexidina a 0,12% e BHI, 

respectivamente. Após incubação, foi realizada leitura espectrofotométrica no 

leitor de microplaca µQuant (BioTek) a 570 nm. As concentrações dos extratos 

testadas foram 500 mg/mL (extrato bruto) e 7,81 mg/mL (concentração 

inibitória mínima) para S. paniculatum e 500 mg/mL (extrato bruto) e 15,65 

mg/mL (CIM) para M. tenuiflora. O extrato bruto de S. paniculatum apresentou 

maior efeito antimicrobiano sobre cultura bacteriana mista e maior capacidade 

de desalojar biofilme multiespécie que o extrato de M. tenuiflora (bruto e 

diluído). Conclui-se que os extratos apresentaram significante atividade sobre 

microrganismos orais planctônicos e organizados em biofilme.  

Palavras-chave: Fitoterapia Microbiologia, Placa Bacteriana  
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CÓDIGO: SB0411 

TÍTULO: Alimentação e complexidade: práticas alimentares de estudantes 

universitários originários do interior do estado do RN. 

AUTOR: CAROLINNE THAÍSA DE OLIVEIRA FERNANDES 

ORIENTADOR: VERA LUCIA XAVIER PINTO 

CO-AUTOR: AMANDA MARIA DE JESUS FERREIRA 

CO-AUTOR: JULIANA BIANCA MAIA FRANCO  

Resumo:  

O ato de alimentar-se ultrapassa o sentido biológico e fisiológico, é 

determinado por múltiplos fatores, impregnado de aspectos simbólicos e 

associado às representações, crenças e práticas. O estudo apresenta como 

objetivo buscar nos estudantes oriundos do interior do estado, quais são as 

principais limitações e modificações alimentares que influenciaram em sua vida 

na capital. Foram entrevistados 10 estudantes da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), que moram sozinhos ou com grupo de amigos. Os 

dados foram obtidos por meio da técnica de associação livre de palavras, 

submetidos à análise de conteúdo e interpretados no âmbito da complexidade. 

Diante disso, observou-se que o valor cultural do alimento, assim como o sabor 

do alimento e o tempo disponibilizado para a alimentação, são os principais 

aspectos que influenciam, diretamente, na qualidade alimentar desses 

estudantes. Dessa forma, o ato de alimentar-se é construído em cima de uma 

identidade social e por mais que haja variações de ambientes, crenças ou 

costumes, a identidade alimentar do estudante não se modifica, reafirmando a 

complexidade do ser e o valor das experiências vividas.  

Palavras-chave: Complexidade, estudantes universitários, identidade alimentar.  
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CÓDIGO: SB0419 

TÍTULO: Perspectiva de usuários dos serviços odontológicos da UFRN acerca 

de acolhimento e ambiência. 

AUTOR: RAQUEL MAGMA DE MEDEIROS 

ORIENTADOR: MAISA PAULINO RODRIGUES 

CO-AUTOR: IRIS DO CEU CLARA COSTA 

CO-AUTOR: TÚLLIO JOSÉ DE OLIVEIRA FERNANDES 

CO-AUTOR: PEDRO HENRIQUE SETTE DE SOUZA  

Resumo: Acolhimento e ambiência fazem parte dos pilares da humanização. O 

primeiro refere-se à relação usuário-profissional-serviços de saúde. Já 

ambiência relaciona-se ao espaço físico entendido como espaço social. 

Buscou-se conhecer a percepção de usuários acerca da ambiência e 

acolhimento nas salas de espera e clínicas multidisciplinares do Departamento 

de Odontologia da UFRN. O CEP-HUOL aprovou o estudo sob o protocolo 

529/11. Entrevistaram-se 34 usuários. As respostas foram categorizadas e 

analisadas através do discurso do sujeito coletivo. Consulta clínica e exame 

radiográfico, respectivamente, 73% e 15% são os principais motivos para a 

procura dos serviços odontológicos na UFRN. 64% dos entrevistados 

consideram as salas de espera do departamento de odontologia como “boa”, 

alegando serem ventiladas e possuírem cadeiras. Em contrapartida 21% as 

consideram monótonas, deprimentes, quentes e mal ambientadas. 76% dos 

usuários alegaram necessidade de mudança no ambiente da sala de espera. 

Dentre as sugestões estavam ter mais conforto, material informativo e lazer. Os 

entrevistados mostraram-se 100% satisfeitos com o atendimento e atenção 

dispensada pelos discentes. Espera-se que os resultados possam incitar 

reflexões sobre o assunto e que a discussão envolvendo usuários, discentes, 

docentes e gestores possa reduzir os pontos negativos e aumentar a satisfação 

dos pacientes considerando que condições adequadas na sala de espera 

deverão refletir de forma favorável no tratamento.  

Palavras-chave: Ambiência; humanização da assistência; Relações dentista- 

paciente  
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CÓDIGO: SB0420 

TÍTULO: PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA – UMA ARTICULAÇÃO ENTRE 

UNIVERSIDADE, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E ESCOLA 

AUTOR: NADELI LARYSSA DA SILVA GODOI 

ORIENTADOR: KARLA DANIELLY DA SILVA RIBEIRO 

CO-AUTOR: ERICK MORENO GOMES OLIVEIRA 

CO-AUTOR: SILVANA MENDONÇA VAZ SALHA  

Resumo:  

O Programa Saúde na Escola (PSE) consiste em uma estratégia que envolve 

as equipes de saúde da família e da educação básica voltada para a 

comunidade escolar. Tendo em vista os princípios do PSE e a proposta de 

intervenção final do Programa de Orientação Tutorial para o Trabalho Integrado 

em Saúde - POTI, esse trabalho teve como objetivo implementar o PSE na 

Escola Municipal Maria Cristina no bairro de Felipe Camarão, Natal/RN, com as 

turmas do 5o ano do ensino fundamental, formando uma articulação: 

Universidade, Estratégia e Escola. Como referência para as atividades foi 

utilizado o manual técnico do Programa. No primeiro momento foram realizadas 

avaliações de condições físicas dos alunos referentes à acuidade visual, 

nutrição, pressão arterial e saúde bucal. Todos os dados foram anotados na 

caderneta de saúde do adolescente e entregues ao mesmo. No segundo dia 

realizaram-se atividades educativas com os escolares com palestra sobre 

transformações corporais e sexualidade, e ainda a realização de gincana para 

fixar os conhecimentos. A palestra foi bem interativa com os alunos discutindo 

seus conhecimentos e compartilhando dúvidas, além da participação efetiva na 

gincana ao responderem as perguntas feitas acerca do tema abordado. A 

implementação do PSE foi essencial para vivenciar as ações da Estratégia 

Saúde da Família, com finalidade de promover a saúde, propiciar o 

desenvolvimento dos escolares, e servir de base para o planejamento de 

futuras intervenções Educação-Saúde.  

Palavras-chave: Saúde; Escola; Universidade.  
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TÍTULO: Reprodução e dimorfismo sexual em Leptodactylus chaquensis 

(Anura, Leptodactylidae) em Macaíba, RN 

AUTOR: MARCELO HENRIQUE CAMPOS DE QUEIROZ 

ORIENTADOR: ADRIAN ANTONIO GARDA  

Resumo:  

O ciclo reprodutivo de L. chaquensis responde a variações ambientais e 

hormonais. O modo reprodutivo dessa espécie consiste na postura de ovos 

dentro de ninhos de espuma na superfície de poças. Nós avaliamos o período 

reprodutivo, o tamanho mínimo dos machos e fêmeas reprodutivos e a 

presença de dimorfismo sexual de tamanho e forma. Os espécimes foram 

coletados entre os meses de Abril de 2009 e Março de 2010. Os espécimes 

foram mortos com Lidocaína, fixados em formol 10% e preservados em etanol 

70%. Determinamos o sexo dos indivíduos pela observação de testículos e 

ovários. Machos com caracteres sexuais secundárias observáveis e fêmeas 

com ovos presentes e/ou oviduto enovelado foram considerados reprodutivos. 

Observamos um pico reprodutivo durante o mês de fevereiro, sendo que a 

estação reprodutiva é de dezembro a maio. As análises estatísticas foram 

feitas com o programa “R”, para saber se existe dimorfismo sexual no tamanho 

e/ou na forma do corpo. Realizamos um teste t para checar se existe diferença 

no tamanho do corpo entre os sexos. Para checar se existe diferença na forma 

do corpo fizemos uma regressão logística. O tamanho do corpo não diferiu 

entre os sexos (t = -1,0737; p = 0,291). A forma do corpo diferiu entre as 

espécies, com o tamanho do braço como a única variável significante (z = 

2,040; p = 0,0414). A falta de dimorfismo sexual de tamanho pode evidenciar 

pressões seletivas distintas das que favorecem maior tamanho das fêmeas na 

maioria das espécies de anuros.  

Palavras-chave: Leptodactylus chaquensis, Dimorfismo sexual, Reprodução, 

Macaíba  
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CÓDIGO: SB0423 

TÍTULO: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DO PROGRAMA NACIONAL DE 

SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA A NAS UNIDADES DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO DE NATAL/ RN: UM RELATO DE CASOS. AUTOR: PAULA 

ANGELA DOLIVEIRA ARAUJO 

ORIENTADOR: LARISSA PRACA DE OLIVEIRA 

CO-AUTOR: RAPHAELA CECILIA THE MAIA DE ARRUDA FALCAO 

CO-AUTOR: ANNY KAROLINY DE OLIVEIRA CAVALCANTI 

CO-AUTOR: CLELIA DE OLIVEIRA LYRA  

Resumo: Devido à prevalência da deficiência de vitamina A no Brasil, o 

Ministéro da Saúde (MS), em parceria com as Secretarias de Saúde, 

desenvolve o Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A (PNSVA). 

Neste contexto, o estudo objetivou realizar diagnóstico do funcionamento, 

planejamento e execução do PNSVA em 7 Unidades de Saúde (US) do 

Município de Natal/ RN. Foram analisados relatórios elaborados por estagiários 

vinculados a UFRN no ano de 2011. Para a padronização dos dados, foi 

elaborada uma lista de verificação baseada nas normas do Programa. Como 

resultado, encontrou-se que 100% das US o nutricionista utilizava o 

atendimento ambulatorial para a administração das doses e registrava este 

procedimento corretamente. Todavia, 86% das US não realizavam reuniões 

para planejamento do Programa. Campanhas de suplementação foram 

realizadas em 29%, enquanto 43% adotaram-na em campanhas nacionais de 

imunização. Verificou-se que em 86% foram cumpridas as normas para 

armazenamento dos suplementos. Quanto às ações de Alimentação e 

Nutrição, existiam em 71%. Porém, apenas 29% utilizavam os materiais 

didáticos do MS. Destarte, conclui-se que as estratégias empregadas pelo 

nutricionista para a execução do programa poderiam se integrar com os demais 

profissionais da US. A efetiva utilização dos materiais didáticos pode contribuir 

para o funcionamento do PNSVA. Infere-se ainda a necessidade de 

reorganização no planejamento e execução do Programa.  

Palavras-chave: Vitamina A, Suplementação, Unidade de Saúde.  
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TÍTULO: “PERFIL NUTRICIONAL E DE SAÚDE DE IDOSOS CADASTRADOS 

NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO DE NOSSA 

SENHORA DE NAZARÉ, NATAL-RN” 

AUTOR: AMANDA MARIA DE JESUS FERREIRA 

ORIENTADOR: ANTONIO MEDEIROS JUNIOR 

CO-AUTOR: BRUNA ALICE DE LIMA DIAS 

CO-AUTOR: CAROLINNE THAÍSA DE OLIVEIRA FERNANDES 

CO-AUTOR: DIANA PAULA DE SOUZA REGO PINTO  

Resumo: A população brasileira está passando por um processo de 

envelhecimento rápido e intenso, juntamente com a transição epidemiológica 

que aponta para o aumento da prevalência de doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT). Sendo assim, tem-se como objetivo traçar o perfil 

nutricional e de saúde dos idosos cadastrados na Estratégia de Saúde da 

Família (ESF) do bairro Nossa Senhora de Nazaré, em Natal-RN, visando o 

planejamento das ações na Unidade de Saúde da Família. Foram avaliados 98 

idosos e o perfil nutricional foi traçado com base nos dados antropométricos de 

peso, estatura, índice de massa corporal (IMC) e circunferência abdominal 

(CA). Para o perfil de saúde, utilizou-se como parâmetro as principais DCNT 

relacionadas à alimentação: hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes 

mellitus (DM), dislipidemias e osteoporose. A análise antropométrica 

evidenciou que o desvio nutricional mais aparente é o excesso de peso (52%), 

com IMC médio de 27,42kg/m2. Os valores de CA demonstraram situação de 

risco para doenças cardiovasculares e distúrbios metabólicos. 86,7% dos 

idosos apresentavam pelo menos uma DCNT, sendo a mais prevalente a HAS 

(69,4%), seguida de osteoporose (32,7%), dislipidemias (31,6%) e DM (26,5%). 

O sexo feminino apresentou maior desvio nutricional e de saúde que o 

masculino. Estratégias que visem uma melhor qualidade de vida, como o 

desenvolvimento de trabalhos preventivos ou de intervenção terapêutica, são 

essenciais para que essa população envelheça com saúde.  

Palavras-chave: idosos; perfil nutricional; doenças crônicas não-transmissíveis  
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CÓDIGO: SB0426 

TÍTULO: Humanização, acolhimento e ambiência: Percepção de graduandos 

de odontologia da UFRN 

AUTOR: ANDRESSA DA ROCHA MEDEIROS 

ORIENTADOR: MAISA PAULINO RODRIGUES 

CO-AUTOR: SHENIA ELIANE DO REGO CARNEIRO 

CO-AUTOR: LEONARDO CESAR AMARO DA SILVA 

CO-AUTOR: IRIS DO CEU CLARA COSTA  

Resumo: A humanização objetiva a prática da integralidade do cuidado e tornar 

mais próxima a relação usuário-profissional, através de ações e serviços 

qualificados, efetivos e acolhedores. Dentre as esferas da humanização 

encontram-se o acolhimento que deve estar presentes nas relações entre 

trabalhadores, serviços de saúde e usuários; e a ambiência que se refere ao 

espaço físico, devendo ser acolhedor e entendido como espaço social onde se 

trocam experiências. Assim, buscou-se conhecer a percepção de discentes 

acerca da ambiência, acolhimento e humanização nas salas de espera e nas 

clínicas multidisciplinares do Departamento de Odontologia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. A presente pesquisa foi aprovada pelo CEP-

HUOL sob o protocolo 529/11. Foram aplicados 55 questionários semi-

estruturados, seguidos de entrevistas com posterior análise através do discurso 

do sujeito coletivo. Dentre os resultados obtidos, os discentes relataram 

insatisfação por parte dos usuários com relação a acolhimento (27%), 

ambiência (46%) e acessibilidade/organização (27%), 78% dos alunos 

relataram que o autoritarismo do professor acaba gerando constrangimento a 

eles e aos pacientes, os outros 22% acreditam que tal postura cria um quê de 

insegurança. Espera-se que os resultados obtidos com essa pesquisa possam 

subsidiar reflexões sobre humanização, acolhimento e ambiência entre 

usuários, discentes, docentes e gestores, de modo a proporcionar soluções 

para os aspectos negativos relatados.  

Palavras-chave: Estudantes de Odontologia; Humanização da assistência; 

Acolhimento;  
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TÍTULO: CONHECIMENTOS NUTRICIONAIS EM UMA EQUIPE DE FUTEBOL 

PROFISSIONAL NORTERIOGRANDENSE 

AUTOR: GIOVANNE LUIGI OLIVEIRA DE MEDEIROS 

ORIENTADOR: JOAO ROBERTO LIPAROTTI 

CO-AUTOR: JEFERSON TAFAREL PEREIRA REGO 

CO-AUTOR: JÚLIO CÉSAR FÉLIX DE OLIVEIRA  

Resumo:  

Uma alimentação adequada é algo fundamental para uma vida saudável. 

Tratando-se de atletas, a alimentação assume um papel vital. Bem mais do que 

o rendimento no esporte, o conhecimento sobre nutrição para prevenção de 

doenças é fundamental. O presente estudo é descritivo de corte transversal e 

objetivou verificar o nível de conhecimento nutricional de atletas profissionais 

de futebol. A amostra foi composta por 20 futebolistas de uma equipe potiguar. 

Para verificar o nível de conhecimento nutricional foi utilizada uma escala 

traduzida, adaptada e validada para o Brasil. Para classificação do 

conhecimento nutricional foi utilizado o seguinte critério: pontuações totais 

entre 0-6, 7-10 e >10 indicam baixo, moderado e alto conhecimento nutricional, 

respectivamente. Os resultados mostraram que, de modo geral, os atletas 

apresentam conhecimento nutricional baixo (6,75±2,53) e também sugerem 

que quanto maior a escolaridade, maior o conhecimento nutricional. Conclui-se 

que a população estudada possui conhecimento nutricional baixo e que este 

fato pode ser explicado, em parte, porque a maioria apresenta nível de 

escolaridade baixo e não recebem orientação, pois as equipes profissionais no 

RN ainda não incluem em suas comissões técnicas um nutricionista para 

acompanhar o rendimento e dieta equilibrada de cada treino e jogos durante as 

diferentes distribuições de carga dos microciclos.  

Palavras-chave: Conhecimentos nutricionais; Futebol.  
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CÓDIGO: SB0428 

TÍTULO: DIGIT RATIO COMO INDICADOR GENÉTICO PARA A 

PERFORMANCE MOTORA AUTOR: LARISSA FERNANDA ESTEVAM DO 

NASCIMENTO 

ORIENTADOR: PAULO MOREIRA SILVA DANTAS 

CO-AUTOR: RADAMES MACIEL VITOR MEDEIROS 

CO-AUTOR: KENNIA KAYARA SILVA DE OLIVEIRA 

CO-AUTOR: MARINA MORENA DE SOUZA  

Resumo:  

O Digit Ratio, sexualmente dimórfico, é definido pela razão entre o 

comprimento do segundo e quarto dedo da mão 2D:4D-, associado ao nível de 

exposição do embrião a quantidade de testosterona durante o período pré-

natal. Este trabalho objetivou diagnosticar o perfil do Digit Ratio em atletas de 

ginástica artística, correlacionando-o com a potência de membros inferiores. 

Estudo de caráter transversal descritivo e correlacional. Foram avaliados 17 

atletas da seleção brasileira de ginástica artística (9 do sexo masculino e 8 do 

sexo feminino). Verificou-se as variáveis de massa corporal, estatura, IMC, digit 

ratio e potência de membros inferiores, a partir do teste de impulso vertical na 

plataforma de salto. Dados tratados pela estatística descritiva e inferencial 

através do teste de Pearson para análise correlacional, com nível de 

significância de p<0,05. Ocorreram correlações para o comprimento individual 

de cada dedo analisado, acima dos valores para o Digit Ratio das duas mãos. 

Para as potências, o Digit Ratio da mão direita possuiu uma correlação 

moderada, sugerindo a tendência dos níveis de testosterona no período pré-

natal a possibilitar o conhecimento dos índices de potência muscular em MMII, 

tanto na forma absoluta, quanto relativa. Para os dados antropométricos, 

apenas os valores de DD_D, QD_D, DD_E e QD_E obtiveram bons níveis 

correlativos e significantes, evidenciando maior fidedignidade da análise 

individual, comparado aos resultados obtidos pela razão entre eles.  

Palavras-chave: Relação Digit, Testosterona fetal, habilidades motoras.  
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TÍTULO: Incidência de escoliose em escolares no município de Santa Cruz/RN 

AUTOR: RAFAEL GOMES DOS SANTOS 
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CO-AUTOR: ANA KARLA DE SOUSA SEVERO 

CO-AUTOR: DÍDIA DE OLIVEIRA PEREIRA 

CO-AUTOR: SANDERSON JOSÉ COSTA DE ASSIS  

Resumo:  

Objetivos: Analisar a incidência de escoliose em escolares do município de 

Santa Cruz/RN. Metodologia: Esta pesquisa é integrante do projeto de ações 

acadêmicas associadas “Escola de Postura: Atenção à saúde do escolar”, 

aprovado no Edital UFRN/ PROGRAD/ PROPESQ/ PROEX no 01/2010 e CEP 

da UFRN sob protocolo no 228/2011. A amostra foi definida considerando uma 

prevalência de postura escoliótica de 26% utilizando o pacote estatístico 

Epiinfo 6.0, para uma população de 5.295 escolares matriculados no ensino 

público fundamental e médio no município de Santa Cruz/RN o que projetou 

em uma amostra de 250 escolares. Foram avaliados 91 escolares da amostra 

prevista. O teste de Adams foi utilizado para avaliar a presença de gibosidade. 

As avaliações foram realizadas por 11 discentes da FACISA/UFRN 

previamente capacitados. A análise dos dados foi feita por meio de tabulações 

simples. Resultados: A idade média dos escolares avaliados foi de 11 anos; e 

56 (62%) são do gênero feminino e 35 (38%) do gênero masculino. Foi 

observada a presença de gibosidade em 63 escolares (69%), sendo que em 14 

escolares (22%) a gibosidade estava presente apenas na região lombar; em 12 

escolares (19%) na região torácica e 37 escolares (59%) apresentaram 

gibosidade em ambas as regiões. Conclusão: Observou-se uma alta incidência 

de gibosidade, indicando uma presente postura escoliótica destes escolares.  

Palavras-chave: Escoliose; Postura; Escolares.  
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CÓDIGO: SB0432 

TÍTULO: FATORES DE RISCO OBSTÉTRICOS EM MULHERES COM DHEG 

AUTOR: RAFAELA MARIA ALVES DA ROCHA RÊGO 

ORIENTADOR: NILBA LIMA DE SOUZA 

CO-AUTOR: SAMARA ISABELA MAIA DE OLIVEIRA 

CO-AUTOR: ANA LUIZA DA COSTA CUNHA 

CO-AUTOR: CECILIA OLIVIA PARAGUAI DE OLIVEIRA  

Resumo:  

Introdução: A Doença Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG) 

caracterizam-se como hipertensão arterial, proteinúria e/ou edema. Incidem em 

10% das gestações e junto com a hemorragia e as infecções formam uma 

tríade letal, que causa até 50.000 mortes maternas por ano no mundo. 

Segundo o Ministério da Saúde, o número elevado de gestação é considerado 

fator de risco materno e fetal somado às características individuais, condições 

socioeconômicas desfavoráveis, determinados antecedentes obstétricos e 

intercorrências clínicas podem desencadear danos ao binômio materno-fetal. 

Objetivo: Identificar os fatores obstétrico de risco para DHEG. Métodos: Trata-

se de um estudo descritivo do tipo qualitativo com utilização de um 

questionário, com 80 gestantes/puérperas com DHEG. Foi realizado na 

Maternidade Escola Januário Cicco. CEP/HUOL 126/10. Resultados: Das 80 

participantes 2% eram primigesta, 34% estavam na segunda gestação, 25% 

estavam na terceira, 16% mais de quatro gravidezes. Encontrou-se que 84% 

das mulheres estudadas tiveram parto Cesário, 21% apresentaram 

intercorrências em gestações anteriores, onde 15% dessas tiveram pressão 

alta. Conclusões: Esse estudo detectou que o número de gravidezes foi 

considerado fator de risco para DHEG, bem como a reincidência da 

hipertensão na gravidez, servindo de alerta para o diagnóstico precoce e 

orientações adequadas à essa mulheres de forma a minimizar as complicações 

materno e fetais decorrentes das DHEG.  

Palavras-chave: Enfermagem obstétrica, hipertensão induzida pela gravidez.  
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TÍTULO: Variação na dieta e sobreposição de nicho em espécies de anuros de 

serrapilheira (Macaíba, RN) 

AUTOR: ANNE KARENINE BEZERRA DA PENHA DANTAS 

ORIENTADOR: ADRIAN ANTONIO GARDA 

CO-AUTOR: THIAGO CÉSAR SENA DE OLIVEIRA PEREIRA  

Resumo:  

A competição é uma interação entre organismos que disputam o mesmo 

recurso. Em casos extremos pode levar à exclusão competitiva e é um fator 

importante na determinação de quais espécies podem coexistir em um 

determinado habitat. Nós analisamos a dieta de sete espécies de anuros de 

serrapilheira com o objetivo de saber se existe sobreposição de nicho entre 

elas, animais especializados, espécies competindo e se há alguma mudança 

da dieta na estação seca e chuvosa. Coletamos 269 indivíduos: 43 

Pseudopaludicola sp., 21 Proceratophrys cristiceps, 26 Elachistocleis sp., 33 

Rhinella granulosa, 35 Pleurodema diplolister, 14 Dermatonotus muelleri e 97 

Leptodactylus chaquensis. A importância de cada presa foi estimada por meio 

do índice de importância de presas (II) e os índices de sobreposição no 

programa Ecosim. A maior sobreposição foi de 98%, encontrada entre D. 

muelleri e Elachistocleis sp., seguida por 88% entre D. muelleri e P. cristiceps. 

Quanto à sazonalidade, foi analisada a espécie de L. chaquensis, de acordo 

com a disponibilidade de indivíduos, que variou tendo como II na chuva 31.71 e 

24.77 na seca. Aparentemente existe um viés taxonômico no uso de presas, 

com formigas comumente encontradas em bufonídeos e cupins em 

microhylídeos. Tais padrões taxonômicos já foram reportados anteriormente 

para anuros neotropicais. A sobreposição e II observadas em anuros 

especialistas são comuns e citados em vários trabalhos, mas para 

centrolenidae e microhylidae não são relatados.  

Palavras-chave: sobreposição de nicho, espécies, competição, sazonalidade e 

dieta.  
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TÍTULO: Caracterização da comunidade macroinfaunal associada ao 

ecossistema da fanerógama marinha Halodule wrigthii Ascherson dos 

Parrachos de Maracajaú, RN - Brasil. 

AUTOR: NATÁLIA TAVARES DE PAULA 

ORIENTADOR: JORGE EDUARDO LINS OLIVEIRA 

CO-AUTOR: TATIANA SILVA LEITE 

CO-AUTOR: MARINA GOMES VIANA 
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Resumo:  

Ambientes dominados por fanerógamas marinhas são considerados um dos 

ambientes mais ricos e produtivos do mundo e estão usualmente inseridos 

dentro ou no entorno de recifes de corais. No Rio Grande do Norte há ausência 

de estudos neste ambiente com importante papel na base da cadeia trófica dos 

ecossistemas marinhos e costeiros. Objetivou-se caracterizar a macroinfauna 

presente no ecossistema da fanerógama marinha Halodule wrightii Ascherson 

em Maracajaú – RN, relacionando o padrão de abundância encontrado com 

fatores ambientais, temporais . Através de mergulho SCUBA retiravam-se 

quatro amostras do sedimento com ajuda de um extrator de PVC de 15 cm de 

diâmetro, enterrados até 15 cm de profundidade. As amostragens foram 

realizadas em dois períodos distintos (seco e chuva). Três amostras de 

sedimento também foram retiradas para análise granulométrica, teor de matéria 

orgânica e carbonato em cada distância. Os dados abióticos de temperatura do 

ar e água, profundidade, visibilidade e salinidade também foram aferidos. Os 

índices de diversidade, equitabilidade e riqueza de espécies foram 

considerados altos, comprovando a importância desse ambiente para os 

organismos que a habitam. Como não houve variações marcantes do tamanho 

grão, teor de matéria orgânica e teor de carbonato entre os dois períodos 

amostrados, as relações biólgicas podem ser consideradas como principal fator 

estruturador da comunidade macroinfaunal do ecossistema Halodule.  

Palavras-chave: Macroinfauna bentôncia, Halodule wrightii, relações ecológicas  
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TÍTULO: Impactos do uso de estratégias de acasalamentos não-aleatórios 

sobre a endogania e o ganho genético de populações selecionadas 

AUTOR: DEBORAH GALVAO PEIXOTO GUEDES 

ORIENTADOR: ELIZANGELA EMIDIO CUNHA  

Resumo:  

No melhoramento genético animal, o controle da endogamia é imprescindível 

para a melhoria do desempenho produtivo e reprodutivo dos animais. Com 

isso, diferentes estratégias de acasalamentos não-aleatórios têm sido 

estudadas a fim de reduzir a endogamia média e aumentar o ganho genético 

nas populações de seleção. Além disso, as características de interesse 

econômico sofrem influência das ações aditiva e não-aditiva dos genes. O uso 

de programas de simulação permite gerar informações de animais submetidos 

a diferentes cenários de seleção e reprodução semelhantes a situações reais. 

Foram estudadas duas características quantitativas (com baixa e alta 

herdabilidades) em populações selecionadas pelo fenótipo ao longo de 10 

gerações consecutivas e discretas, considerando três modelos genéticos 

(aditivo, dominante e sobredominante) e quatro tipos de acasalamentos (ao 

acaso; com exclusão de irmãos completos e meios-irmãos; ordenado positivo e 

ordenado negativo). Objetivou-se avaliar a endogamia média e o ganho 

genético por geração. Em todas as combinações, verificou-se tendência 

crescente do coeficiente de endogamia média e decrescente do ganho 

genético no decorrer do tempo. Os valores de endogamia e ganho genético 

foram mais elevados sob alta herdabilidade do que sob baixa. O ganho 

genético foi mais elevado sob o modelo aditivo. O modelo de sobredominância 

foi o que proporcionou melhor controle do aumento da endogamia média, 

enquanto o modelo aditivo teve a pior eficiência.  

Palavras-chave: acasalamentos não-aleatórios, endogamia média, ganho 

genético  
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CÓDIGO: SB0444 

TÍTULO: Estudo morfológico e avaliação da gradação histológica de 

malignidade de Bryne em carcinomas de células escamosas orais 

AUTOR: CRISTIANE LORENA MAIA PINHEIRO 

ORIENTADOR: MARCIA CRISTINA DA COSTA MIGUEL 

CO-AUTOR: BÁRBARA VANESSA DE BRITO MONTEIRO 

CO-AUTOR: ERICKA JANINE DANTAS DA SILVEIRA 

CO-AUTOR: JOABE DOS SANTOS PEREIRA  

Resumo:  

O carcinoma de células escamosas oral (CCEO) é o câncer oral mais comum, 

representando 90% dos casos de carcinoma em boca. Os sistemas de 

gradação histológica de malignidade são considerados ferramentas 

importantes na determinação do prognóstico dos pacientes, suplementares à 

gradação clínica TNM usualmente realizada. Este estudo analisou 71 casos de 

CCEO obtidos nos arquivos da Disciplina de Patologia Oral do DOD da UFRN, 

através de estudo morfológico dos mesmos com o intuito de classificar estes 

casos de acordo com a gradação histológica de malignidade de Bryne (1998) 

seguida de coleta de informações nos prontuários sobre sexo, idade e 

presença de metástase. A classificação destes tumores servirá para embasar a 

amostra que está sendo submetida à pesquisa atrelada a este plano 

(PCR/perda de heterozigosidade). Os resultados parciais revelaram que 

80,28% (n=57) foram classificados como de alto grau e 19,72% (n=14) como 

de baixo grau de malignidade. Correlacionando os casos, obteve-se que a 

amostra consistiu em 29,58% (n=21) de pacientes do sexo feminino, com 

média de idade 66,57 ±11,92 anos, e 70,42% (n=50) do sexo masculino, com 

média de idade 60,56 ±13,04 anos. Em relação à presença de metástase, essa 

foi relatada em 54,93% (n=39) dos casos, os quais 15,38% (n=6) são de baixo 

grau de malignidade e 84,62% (n=33) de alto grau de malignidade, 

corroborando a literatura, onde se afirma que os casos de alto grau têm maior 

potencial metastático.  

Palavras-chave: Carcinoma de células escamosas oral, estudo morfológico.  
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CÓDIGO: SB0445 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE ACELERADA DE EMULSÕES 

CONTENDO ÓLEO DE Glycine max (L). (SOJA) 

AUTOR: SARAH RAFAELLY ARAÚJO SANTOS 

ORIENTADOR: ARNOBIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR 

CO-AUTOR: LETICIA STRECK 

CO-AUTOR: MARGARETE MORENO DE ARAUJO 

CO-AUTOR: IZADORA DE SOUZA  

Resumo:  

As emulsões são dispersões de duas fases líquidas imiscíveis entre si, 

usualmente água e óleo, estabilizadas pela presença de tensoativos, 

localizados na interface óleo/água. Para que possam ser aplicadas às mais 

diversas áreas, as emulsões devem apresentar um período definido e pré-

determinado de estabilidade físico-químico sendo esse dependente das 

aplicações pretendidas. A fim de avaliar o comportamento em condições 

diferentes de temperatura, a emulsão formulada com óleo de soja, Tween 80 e 

Span 80, foi submetida ao estudo de estabilidade acelerada. Onde, 

aproximadamente 45 g da formulação foram preparadas e acondicionadas em 

recipientes fechados e armazenados em condições de temperatura variada: 

refrigeração (4 ± 2 °C); ambiente (25 ± 2 °C) e aquecimento (45 ± 2 °C) com 

umidade controlada de 75 %. As formulações foram avaliadas a intervalos de 

tempo pré-determinados: 1, 7, 15 e 30 dias após sua preparação. Os 

parâmetros monitorados foram: condutividade, índice de cremagem, pH e 

turbidez. Através das análises, a desestabilização das amostras foi percebida 

para àquelas mantidas na temperatura de aquecimento. Tanto as formulações 

armazenadas na temperatura ambiente quanto sob refrigeração, apresentaram 

pequenas alterações, no entanto os valores adquiridos não foram indicativos de 

desestabilização físico-química do sistema. Dessa forma, os resultados obtidos 

indicaram a estabilidade das emulsões em estudo quando armazenadas em 

temperatura ambiente e refrigeração.  

Palavras-chave: Emulsões, Óleo de soja, Teste de Estabilidade.  



              XXII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
e-CICT	2011	

	
	

CÓDIGO: SB0448 

TÍTULO: Invertebrados marinhos de Pirangi 

AUTOR: GUIDO DE GREGORIO GRIMALDI ORIENTADOR: TATIANA SILVA 

LEITE CO-AUTOR: PEDRO VICENTE RODRIGUES CO-AUTOR: JANAINA 

FREITAS CALADO CO-AUTOR: ALINA ROCHA PIRES  

Resumo:  

interesse comercial dos recifes da Ponta de  

JUNIOR  

No Brasil, o interesse por organismos marinhos ornamentais vem crescendo 

desde 1990. Gasparini et al (2005) listou as 65 principais espécies de 

invertebrados marinhos de interesse comercial para a costa brasileira. Com o 

aumento do turismo no Nordeste do país, a procura por produtos 

gastronômicos e artesanais produzidos com base nesses animais vêm se 

destacando. Vários impactos ambientais vêm ocorrendo nos últimos 10 anos 

na área recifal da Ponta de Pirangi – RN. Com isso, o projeto Ponta de Pirangi 

tem como objetivo conhecer, recuperar e conservar a área recifal de Pirangi. O 

presente trabalho elaborou uma lista de espécies de invertebrados bentônicos 

de interesse comercial, englobando os recifes costeiros de Pirangi e 

Pirambúzios. Foi realizado durante os anos de 2010 e 2011, com coletas até 2 

m de profundidade, seguido de um levantamento bibliográfico. Foi encontrado 

um total de 40 espécies, tendo Mollusca (24), Cnidaria (8), Crustacea (6), 

Echinodermata (2). Em estudos sobre zooartesanatos em Pernambuco e na 

Paraíba, os gastrópodes e bivalves são as mais encontradas em centros 

artesanais. Os táxons Crustacea e Cnidaria são mais visados na aquariofilia. 

Na gastronomia, a pressão comercial está concentrada principalmente nas 

espécies de polvo e lagosta. Com este estudo, adquiriu-se o conhecimento 

sobre as espécies de zoobentos de interesse comercial da região, contribuindo 

com informações para elaborar medidas que regulamentem a atividades e a 

exploração das espécies alvo.  

Palavras-chave: Bentos, aquariofilia, zooartesanato, gastronomia  
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CÓDIGO: SB0456 

TÍTULO: Obtenção e caracterização de nanopartículas de quitosana com 

potencial ação adjuvante na produção de soro contra o veneno de animais 

peçonhentos. AUTOR: ALESSANDRA DANIELE DA SILVA 

ORIENTADOR: MATHEUS DE FREITAS FERNANDES PEDROSA 

CO-AUTOR: KARLA SAMARA ROCHA SOARES 

CO-AUTOR: KATIA SOLANGE CARDOSO RODRIGUES DOS SANTOS 

GERALDI 

CO-AUTOR: ARNOBIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR  

Resumo: No Brasil, diversas espécies de escorpiões são conhecidas por 

provocar acidentes que podem levar ao óbito, sendo o escorpião T. serrulatus o 

principal responsável pelos casos de maior gravidade. Soros anti-escorpiônicos 

são produzidos por diversas instituições, apesar da eficácia, a ação depende 

da qualidade e da rapidez do inicio do tratamento. Estudos têm sido 

desenvolvidos na busca de tecnologias adaptadas para encapsular e liberar 

proteínas recombinantes capazes de induzir a produção de anticorpos. Neste 

contexto muita atenção tem sido dada a quitosana por ser um bioativo natural, 

não toxico, biocompatível e biodegradável. O trabalho busca um sistema de 

liberação a partir de nanopartículas de quitosana, capaz de proporcionar um 

novo sistema de imunização em animais, com a finalidade de obtenção de um 

novo soro policlonal, anti-veneno de T. serrulatus. Partículas de quitosana 

foram desenvolvidas para a incorporação do veneno através da metodologia da 

gelificação iônica, utilizando como agente reticulador o tripolifosfato 

polianiônico (TPP), variando-se a concentração entre 0,2 e 1,0%, e a solução 

de quitosana 0,1%. A avaliação da distribuição do tamanho das partículas foi 

realizada através do aparelho Zeta Sizer. Foram obtidas partículas entre 1000 

e 3000nm. Além disso, as amostras foram submetidas à avaliação por 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). O trabalho apresenta a 

perspectiva de aprimorar a metodologia e obter partículas de diâmetro na 

escala nanométrica.  

Palavras-chave: Quitosana, Nanopartículas, escorpião.  
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CÓDIGO: SB0457 

TÍTULO: Taxa de lixiviação de matéria orgânica dissolvida de graminea 

terrestre utilizada em experimento de mesocosmos. 

AUTOR: ANÍZIO SOUZA ANDRADE 

ORIENTADOR: ANDRE MEGALI AMADO  

Resumo:  

Ecossistemas aquáticos continentais são importantes fontes de CO2 para a 

atmosfera pela decomposição da matéria orgânica alóctone. Essa matéria 

orgânica é, geralmente, rica em carbono e pobre em nutrientes orgânicos e é 

facilmente carreada por lixiviação, para rios e lagos sob a forma de matéria 

orgânica dissolvida (MOD), onde sofrerá decomposição através do 

metabolismo bacteriano. O objetivo desta pesquisa foi avaliar as taxas de 

liberação da MOD colorida, através da lixiviação de uma gramínea no 

reservatório da Escola Agrícola de Jundiaí, Macaíba, RN. A gramínea foi 

coletada verde ao redor do reservatório, e foi seca em estufa e triturada. Para a 

lixiviação, foram utilizadas 6 garrafas Pyrex (2L) onde foi adicionado água milli-

Q, em 4 das quais foram alocados 0,4g de detrito e as demais foram utilizadas 

como controle. As garrafas foram incubadas na geladeira por 4 dias e após 0, 

6, 12, 24, 48, 72 e 96 horas foram retiradas alíquotas para a análise de cor 

(ABS 430 nm). Nas primeiras 6 horas, foram registrados os maiores valores de 

coloração da MOD (A430; 0,015cm-1) que posteriormente foi decaindo até o 

final do experimento chegando a um valor de 0,009cm-1. A partir desses 

dados, foi observado que o processo de lixiviação ocorreu intensamente nas 

primeiras 6 horas de experimento, onde são utilizado cerca de 30% do peso 

seco utilizado no experimento, simulando a entrada e o processamento do 

material terrestre (alóctone) no ambiente aquático continental.  

Palavras-chave: CO2; Matéria Orgânica Dissolvida; lixiviação; ecossistemas 

aquáticos.  
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CÓDIGO: SB0458 

TÍTULO: Bioprospecção de produtos naturais de origem marinha na busca de 

novos antimaláricos 

AUTOR: VALBER RUDNELLY MEIRA 

ORIENTADOR: VALTER FERREIRA DE ANDRADE NETO 

CO-AUTOR: GRACIELLE RODRIGUES DANTAS  

Resumo:  

A malária é a mais importante doença parasitária do mundo causando elevada 

morbi-mortalidade. A falta de uma vacina eficaz e a crescente expansão de 

cepas resistentes aos antimaláricos mostra a necessidade de desenvolvimento 

de novos medicamentos contra a malária. Baseados no conhecimento 

etnofarmacológico usado na medicina tradicional e a abordagem 

quimiossistemática, o presente estudo tem como objetivo avaliar a atividade 

antimalárica de extratos brutos obtidos de algas marinhas contra o 

P.falciparum. Extratos etanólicos das algas Spatoglossum schroederi, 

Gracilaria birdie e Udotea flabellum foram diluídos em DMSO (concentração 

estoque de 5mg/ml) e testados nas concentrações de 200, 100 e 50µg/ml em 

microplacas de 96 poços contendo suspensão de hemácias infectadas com 

P.falciparum (1-2% de parasitemia). Como controles foram usados poços 

contendo antimaláricos de referência e hemácias infectadas sem drogas. Após 

48 horas de incubação dos parasitos a 37oC em atmosfera de CO2, esfregaços 

sanguíneos de todos os poços foram confeccionados, corados e examinados 

em microscópio ótico para determinação da parasitemia. O extrato bruto da 

alga U.flabellum foi ativo reduzindo a parasitemia em até 93,10%. Estudos 

fitoquimicos e ensaios para obtenção de IC50, além de testes in vivo em 

modelo murino-P.berghei, serão realizados. Os resultados preliminares obtidos, 

a partir desta abordagem racional, se mostram promissores para a busca de 

potenciais candidatos a antimaláricos.  

Palavras-chave: Malária ; P. Falciparum ; Atividade Antimalárica ; Algas 

Marinhas  
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CÓDIGO: SB0459 

TÍTULO: MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS DE INDIVÍDUOS OBESOS E COM 

SOBREPESO RESIDENTES NO ESTADO DO RN. 

AUTOR: ANA CAROLYNE PEREIRA CARLOS 

ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS 

CO-AUTOR: MARÍLIA PINHEIRO CAVALCANTE 

CO-AUTOR: ADRIANO BEZERRA DE SOUZA 

CO-AUTOR: GILIANE DE LEMOS BORGES  

Resumo:  

O sobrepeso e a obesidade são definidos como o acúmulo de gordura anormal 

ou excessivo que possa causar danos à saúde. O objetivo do presente trabalho 

é avaliar as medidas antropométricas e o perfil lipídico de indivíduos adultos 

obesos (OB) e com sobrepeso (SP) residentes do RN. A metodologia adotada 

foi a de análise de parâmetros bioquímicos no soro dos voluntários, medições 

de pressão arterial e dados antropométricos. Das 1741 amostras coletadas, 

432 (24,8%) eram OB [sendo 280 selecionados para participar da pesquisa (F: 

57,9%)]; 731 (55,8%) eram de SP [179 (24,5%) foram analisados nesta 

pesquisa (F: 56,4%)] e 578 de voluntários eutróficos [143 selecionados como 

controle (CONT)]. Entre os OB, SP e CONT, havia, respectivamente, 10% vs 

5% vs 5,6% de diabéticos, 92,1% vs 85,5% vs 68,7% de dislipidêmicos e 

38,6% vs 22,3% vs 15,6% de hipertensos. O grau de obesidade apresentado 

pelos voluntários foi variado, com a maioria (72,8%; n = 204) se encaixando em 

obesos grau I, 22,9% (64) em grau II e 4,3% (12) em grau III. As médias 

antropométricas dos voluntários indicaram diferenças estatisticamente 

significantes entre os grupos CONT, SP e OB quanto ao IMC, CC, RCQ e 

%GC, e entre os gêneros quanto a CC, RCQ e %GC. Assim como as médias 

dos parâmetros bioquímicos séricos que avaliam o perfil lipídico entre os 

grupos CONT, SP e OB, salvo exceção do HDL entre os SP e OB. O nível de 

significância adotado foi de 5% (p < 0,05).  

Palavras-chave: Obesidade, Sobrepeso, Perfil Lipídico.  
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CÓDIGO: SB0460 

TÍTULO: IMPACTO DE OCLUSOPATIAS NA QUALIDADE DE VIDA DOS 

ADOLESCENTES AUTOR: MARIANA RIOS BERTOLDO 

ORIENTADOR: KENIO COSTA DE LIMA 

CO-AUTOR: ANDERSON FARIAS DA CUNHA 

CO-AUTOR: ANA ISABEL SILVA LIMA 

CO-AUTOR: EVERTON SPENCER DA SILVA ARAUJO  

Resumo:  

As oclusopatias são anomalias de crescimento e desenvolvimento que afetam 

principalmente os músculos e os ossos maxilares no período da infância e da 

adolescência, e que podem produzir alterações tanto do ponto de vista estético 

nos dentes e/ou face, quanto do ponto de vista funcional na oclusão, 

mastigação e fonação. Tem se tornado objeto de interesse da saúde coletiva. 

Isso se deve ao fato destas se tratarem de um conjunto de problemas de 

grande abragência populacional, cujos danos à estética e funções orais e, 

consequentemente, à socialização dos indivíduos, são marcantes, além de 

influir na qualidade de vida. Índices como OHRQoL , com suas medidas 

específicas (OIDP), foi utilizado para aferir os impactos, avaliando a 

intensidade e/ou a extensão (número de atividades diárias afetadas) do 

impacto. Tendo portanto, como resultado que o impacto das oclusopatias na 

qualidade de vida dos adolescentes possui uma prevalência de 55,3% da 

amostra, intensidade de 2,23 vezes mais para dano estético positivo em 

relação ao negativo e dentre as performances do OIDP, o sorriso foi a mais 

afetada. Portanto, com este estudo busca-se avaliar a associação da qualidade 

de vida com a presença de oclusopatias associada com o índice DAI no qual se 

avaliará a severidade da mesma , a fim de que se possa obter justificativas 

embasadas para o estabelecimento de políticas de saúde que contemplem a 

prevenção e interceptação das oclusopatias na população.  

Palavras-chave: Adolescentes, oclusão dentária, qualidade de vida  
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CÓDIGO: SB0462 

TÍTULO: FREQUÊNCIA DE OBESIDADE E SOBREPESO NO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO NORTE AUTOR: ANA GABRIELA DE MORAIS NUNES 

ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS 

CO-AUTOR: LUMA NUNES DE OLIVEIRA 

CO-AUTOR: MIQUELI MAGALHÃES DE QUEIROZ 

CO-AUTOR: GILIANE DE LEMOS BORGES  

Resumo:  

A etiologia da obesidade é complexa e ainda não está totalmente esclarecida. 

Entretanto, de uma forma simplificada, podemos dizer que a obesidade é um 

distúrbio do equilíbrio energético. O objetivo do presente trabalho foi determinar 

as medidas antropométricas da população no estado do Rio Grande do Norte e 

sua correlação com o perfil lipídico. Foram coletadas 1741 amostras aleatórias 

de indivíduos, brasileiros, residentes na região Nordeste, no estado do Rio 

Grande do Norte - RN (mesorregiões do Oeste, Central, Agreste e Leste 

Potiguar). Baseando-se na divisão do Rio Grande do Norte em quatro 

mesorregiões, a maioria dos obesos estudados era procedente da região 

Agreste do Estado (38,5%), seguida do Leste (23,6%) Central (19,3%) e Oeste 

Potiguar (18,6%). Em relação aos eutróficos, a mesorregião de origem 

predominante dos voluntários foi o Oeste Potiguar, com 44,8%, prosseguindo 

com Leste (44,0%), Agreste (6,3%); e Central Potiguar, este último com apenas 

4,2% dos eutróficos analisados. Por fim, no que diz respeito à origem dos 

voluntários com sobrepeso, a maioria provinha do Oeste Potiguar (40,2%), 

seguida do Leste (36,9%), Agreste (19,5%) e Central (3,4%). O teste realizado 

indicou diferenças significativas (p< 0,05) entre todos esses valores quando 

comparados os grupos controle e obeso.  

Palavras-chave: Obesidade, Perfil Lipídico, Medidas antropométricas.  
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CÓDIGO: SB0464 

TÍTULO: PAPEL DO HEPARINOIDE OBTIDO DE CAMARÃO CINZA SOBRE 

OS DIFERENTES EVENTOS DA HEMOSTASIA 

AUTOR: RÔMULO DOS SANTOS CAVALCANTE 

ORIENTADOR: SUELY FERREIRA CHAVANTE 

CO-AUTOR: LAIS CRISTINA GUSMÃO FERREIRA PALHARES 

CO-AUTOR: ADRIANA DA SILVA BRITO 

CO-AUTOR: ANA KATARINA MENEZES DA CRUZ  

Resumo:  

A hemostasia compreende um conjunto de processos bem regulados 

responsáveis por manter a fluidez sangüínea e prevenção de sua perda. A 

descompensação hemostática contribui para o surgimento de desordens 

hemodinâmicas tais como trombose e doenças cardiovasculares, sendo 

necessárias terapias com anticoagulantes como a heparina. No entanto, as 

complicações hemorrágicas decorrentes de seu uso clínico despertam 

interesse pela busca de compostos análogos à heparina, mas com efeitos 

colaterais reduzidos. A ocorrência desses compostos estruturalmente 

relacionados (heparinoides), já foi identificada em alguns invertebrados 

marinhos. Assim, este trabalho teve como meta avaliar o efeito de um 

heparinoide isolado do Litopenaeus vannamei no controle da hemostasia, em 

comparação com a heparina. Para tanto, o heparinoide foi purificado, 

estruturalmente caracterizado e avaliado em modelos experimentais “in vivo” e 

“in vitro” quanto a sua capacidade de interferir em diferentes eventos da 

hemostasia. Os resultados mostraram que o heparinoide não estimula a 

síntese de heparam sulfato antitrombótico em nenhuma das concentrações 

testadas e que apresenta atividade anticoagulante e potencial hemorrágico 

reduzidos. Esses dados indicam que o heparinoide é incapaz de interferir nos 

eventos da hemostasia como a heparina o faz, podendo assim ser útil como 

modelo estrutural para o desenvolvimento de novas drogas terapêuticas em 

que a manutenção do equilíbrio hemostático é imprescindível.  

Palavras-chave: Heparinoides. Litopenaeus vannamei. Equilíbrio Hemostático.  
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CÓDIGO: SB0466 

TÍTULO: Perfil Epidemiológico e Funcional de pacientes pós- Acidente Vascular 

Encefálico no Município de Santa Cruz – RN. 

AUTOR: CANDICE SIMÕES PIMENTA DE MEDEIROS 

ORIENTADOR: ROBERTA DE OLIVEIRA CACHO 

CO-AUTOR: ENIO WALKER AZEVEDO CACHO 

CO-AUTOR: OZAIR ARGENTILLE PEREIRA DA SILVA 

CO-AUTOR: DAMIAO ERNANE DE SOUZA  

Resumo:  

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é um importante problema de saúde 

pública devido seu impacto na vida dos sujeitos tornando-se importante 

estabelecer o perfil epidemiológico desta população. O objetivo do estudo foi 

traçar o perfil epidemiológico e funcional de pacientes com sequelas de AVE 

em Santa Cruz/RN. A amostra foi constituída por 7 pacientes moradores do 

bairro DNER. Foram avaliados o perfil sociodemográfico e a funcionalidade 

(MIF – Medida da Independência Funcional). O grupo apresentava idade média 

de 72,3 anos ±11,2, 85,7% era do sexo masculino, 43% casados, 57% de cor 

parda, 57% analfabetos e 71,4% aposentados. O tempo médio de lesão foi de 

14,42 anos ± 11,01 e 85,7% dos pacientes apresentaram um único evento de 

AVE. O fator de risco mais frequente foi a Hipertensão Arterial Sistêmica 

(42,9%). Quatro pacientes (57,1%) nunca fizeram fisioterapia, embora os 

escores da MIF apontarem que 2 pacientes pontuaram entre 18–36 com 

comprometimento funcional grave, 3 atingiram 37-89 ou comprometimento 

funcional moderado e apenas 2 apresentaram maior independência funcional. 

Observou-se comprometimento funcional grave-moderado e importante 

proporção de hipertensos, entretanto os resultados são preliminares e novas 

análises envolvendo características sócioeconômicas, hábitos de vida e 

múltiplos fatores de risco devem ser estudadas para avaliar o seu efeito no 

comprometimento motor e funcional desses pacientes, com o propósito de 

nortear politicas públicas de reabilitação.  

Palavras-chave: Epidemiologia; Acidente Vascular Encefálico; Funcionalidade;  
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CÓDIGO: SB0468 

TÍTULO: DIVERGÊNCIAS CITOGENÉTICAS INTERPOPULACIONAIS NO 

MANGANGÁ (Scorpaena plumieri Bloch, 1789) AO LONGO DA COSTA DO 

BRASIL 

AUTOR: KARLLA DANIELLE JORGE AMORIM 

ORIENTADOR: WAGNER FRANCO MOLINA 

CO-AUTOR: VANESSA CRISTINA SALES OLIVEIRA 

CO-AUTOR: GIDEAO WAGNER W FELIX DA COSTA 

CO-AUTOR: RODRIGO XAVIER SOARES  

Resumo: A família Scorpaenidae são peixes venenosos distribuídos em águas 

tropicais e algumas espécies frequentemente associadas com lesões humanas 

ao longo do litoral do Brasil. A reduzida quantidade de informações 

citogenéticas, dificulta uma visão mais ampla dos processos de evolução 

cariotípica envolvidos na sua diversificação. Neste trabalho são apresentados 

dados citogenéticos de Scorpaena plumieri, espécie de pequeno porte que 

habita fundos coralinos ou rochosos. Exemplares foram coletados nas praias 

de Santa Rita/RN e Barra do Cunhaú/RN e submetidos às análises 

citogenéticas através da coloração convencional, com Giemsa, bandamento-C, 

identificação de cístrons ribossomais (RONs), através da impregnação por 

nitrato de prata e coloração com fluorocromos base específicos CMA3 e DAPI. 

As análises citogenéticas revelaram que a espécie apresenta 2n=48 

cromossomos (2m+4sm+22st+20a; NF=76). As RONs são simples, localizadas 

na posição terminal dos braços curtos do 5o par, subtelocêntrico. Segmentos 

heterocromáticos reduzidos estão distribuídos sobre as regiões centroméricas 

e pericentroméricas em alguns cromossomos. Os resultados encontrados 

descrevem um novo citótipo, divergente do padrão cariotípico da população da 

Baía da Guanabara (2n=46; 4m+10sm+14st+18a; NF=74). Esta condição 

sugere uma possível estratificação populacional para a espécie, diferenciada 

através de uma fusão cromossômica, rearranjo comum a outras espécies do 

gênero, ou um caso a se esclarecer de nova espécie.  

Palavras-chave: Scorpaeniformes, citogenética, evolução cariotípica, citótipos  
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CÓDIGO: SB0469 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DO AUMENTO DA SOLUBILIDADE APARENTE DA 

CLORPROPAMIDA A PARTIR DE COMPLEXOS DE INCLUSÃO BETA 

CICLODEXTRINA, OBTIDOS POR DIFERENTE TÉCNICAS. AUTOR: EDSON 

LUIZ ARAUJO FILHO 

ORIENTADOR: FERNANDA NERVO RAFFIN 

CO-AUTOR: GABRIEL AZEVEDO DE BRITO DAMASCENO 

CO-AUTOR: FATIMA DUARTE FREIRE  

Resumo: A clorpropamida (CLP) é um antidiabético oral da classe das 

sulfoniluréias, utilizada para o tratamento do diabetes mellitus tipo II sob a 

forma de comprimidos. Apresenta baixa solubilidade em água, o que afeta 

diretamente a dissolução do produto final por isso, são necessários recursos 

tecnológicos para o aumento da solubilidade em água. A obtenção de 

complexos de inclusão (CI) de CLP com ciclodextrinas (CD) cumpre este papel, 

reduzindo o tempo de dissolução dos comprimidos. O objetivo do presente 

trabalho foi avaliar aumento da solubilidade aparente da CLP a partir de CIs, 

obtidos por três diferentes técnicas:em solução, trituração (TRT) e malaxagem 

(MLX). Os estudos em solução foram realizados de acordo com a metodologia 

proposta por Higuchi & Connors. Em todo o estudo de fase sólida foi mantida a 

relação 1:1 entre a CLP e a BCD. A técnica de TRT consistiu na simples 

mistura e trituração das substâncias em gral, sem adição de solventes. Na 

MLX, foi utilizado etanol a 50% como agente molhante e secagem em estufa 

por 30min a 40oC. Em seguida, as amostras foram solubilizadas em água e foi 

avaliada a solubilidade aparente dos CIs, por espectrofotometria 

(lambda=232nm). Nos estudos em solução, foi observada a formação de um 

complexo solúvel, com estequiometria de 1:1. A TRT levou a um aumento da 

solubilidade aquosa da CLP de 14,8% (em relação à CLP pura);a MLX, 35,1%. 

As técnicas utilizadas mostraram que a utilização dos CIs é uma alternativa 

viável à baixa solubilidade da CLP.  

Palavras-chave: Clorpropamida, Complexos de Inclusão, Ciclodextrina, 

Solubilidade  
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CÓDIGO: SB0470 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO IN VITRO DO NÍVEL DE RESISTÊNCIA 

ATRAVÉS DE INDICADORES FISIOLOGICOS E BIOQUIMICOS EM 

BANANEIRAS (MUSA SPP.) CULTIVAR CAIPIRA NA PRESENÇA DE NACl 

AUTOR: JULIANA RIBEIRO DA CUNHA 

ORIENTADOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO 

CO-AUTOR: CIBELLEY VANUCIA SANTANA DANTAS 

CO-AUTOR: YUGO LIMA MELO 

CO-AUTOR: YURI LIMA MELO  

Resumo: A expansão da salinidade em perímetros irrigados do RN deve-se a 

exploração da bananicultura, que culmina no aumento da salinidade em áreas 

extensas de solo. Este trabalho objetivou caracterizar a resposta fisiológica da 

bananeira Musa spp. cv. Caipira em condições de estresse salino in vitro. 

Bananeiras foram cultivadas em meio de multiplicação MS acrescido de quatro 

concentrações de NaCl (0; 50; 75 e 100 mM) durante 60 dias, quando foi 

analisado o crescimento. Posteriormente foram transferidas para meio de 

enraizamento MS acrescido das mesmas concentrações de NaCl, durante o 

mesmo período, para análises de crescimento. Após este experimento, 

plântulas de bananeira foram inoculadas em meio MS acrescido de três 

concentrações de NaCl (0; 50 e 100 mM) por 30 dias para análise de 

crescimento, estresse hídrico e ajustamento osmótico. A adição de NaCl no 

meio afetou de forma generalizada o crescimento. No segundo experimento as 

plântulas expostas aos tratamentos salinos apresentaram um menor 

desenvolvimento da parte aérea, radicular e número de folhas em comparação 

ao controle. O estado hídrico não foi afetado nas plântulas expostas ao NaCl. 

No ajustamento osmótico foram analisados Prolina, Aminoácidos livres totais e 

Açúcares solúveis totais, que apresentaram um aumento na concentração com 

o aumento da dose de NaCl. Logo, recomenda-se utilizar 100 mM de NaCl em 

60 dias como um tratamento limite para a realização de ensaios otimizados de 

estresse salino em bananeira cv. Caipira.  

Palavras-chave: Bananeira Musa spp. cv. Caipira, estresse salino, cultivo in 

vitro.  
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CÓDIGO: SB0473 

TÍTULO: IMOBILIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO CINÉTICA DE UMA N-

ACETILGLUCOSAMINIDASE OBTIDA DO CAMARÃO Litopenaeus schimitti 

AUTOR: PAULA SIMONE ORTIZ BARROS 

ORIENTADOR: LUCIANA DUARTE MARTINS DA MATTA 

CO-AUTOR: LUIZ ROBERTO DIZ DE ABREU 

CO-AUTOR: HENRIQUE CÉSAR DE JESUS FERREIRA 

CO-AUTOR: ROBERTA LUCIANA DO NASCIMENTO GODONE  

Resumo:  

O Dacron(PET), foi proposto como suporte para a imobilização de uma N-

acetil- &#946;-D-glucosaminidase (NAG), obtida do cefalotórax do camarão 

Litopenaeus schmitti. A enzima foi parcialmente purificada através de 

precipitação com sulfato de amônio e cromatografia de troca-iônica DEAE-

Biogel. Em seguida, foi covalentemente imobilizada no suporte, rendendo um 

derivado insolúvel ativo contendo 3,09 unid/mg de proteína e retendo 13,47% 

da atividade da enzima solúvel. Os ensaios enzimáticos foram realizados 

utilizando-se o p-nitrofenil-N- acetil-beta-D-glucosaminídeo como substrato. Os 

resultados referentes aos estudos cinéticos mostraram temperatura ótima de 

reação entre 45 e 55°C, ao passo que a enzima solúvel apresentou 

temperatura ótima de 55°C. A enzima imobilizada mostrou estabilidade térmica 

maior que a solúvel, potencializando sua atividade a 60°C só desnaturando 

após essa temperatura. Diferente da enzima solúvel, cuja atividade ótima foi 

entre pH 5,0-6,0, a forma imobilizada revelou maior estabilidade em pHs mais 

ácidos, 3,0-5,0. Valores de Km foram calculados em 0,51 e 9,9 mM para a 

enzima solúvel e imobilizada, respectivamente. A NAG imobilizada exibiu 

estabilidade de estoque significativamente maior que sua forma solúvel e pôde 

ser reutilizada por 12 vezes seguidas sem perder atividade. No ensaio com a 

clexane (heparina comercial) observou-se a não degradação do substrato.  

Palavras-chave: N-acetil-&#946;-D-glucosaminidase, Imobilização, 

invertebrados  
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CÓDIGO: SB0474 

TÍTULO: Isolamento de cianobactérias toxigênicas em açudes do Rio Grande 

do Norte 

AUTOR: RÍZIA VARGAS LUCIANO 

ORIENTADOR: IVANEIDE ALVES SOARES DA COSTA 

CO-AUTOR: SUERDA SHYRLEY SILVA DE SOUZA  

Resumo:  

O presente estudo tem como objetivo o isolamento de cianobactérias e a 

manutenção do banco de cultura do LAMAQ/DMP/CB/, para subsidiar as 

pesquisas sobre o controle das florações de cianobactérias, que são 

constantes nos açudes do Rio Grande do Norte. Amostras de água foram 

coletadas em três reservatórios eutróficos (Armando Ribeiro Gonçalves, 

Passagem das Traíras, e Gargalheiras), localizados na região semi-árida do 

Rio Grande do Norte, com rede de plâncton 20 µm, para o isolamento de 

espécies de cianobactérias. Foi realizada a identificação microscópica e 

posterior isolamento por meio de técnica de semeadura em meio sólido e 

isolamento por capilaridade em meio líquido usando microscópio óptico. As 

culturas são mantidas em meio ASM1 com temperatura de 24 a 27oC, 

intensidade luminosa de 80-1700 LUX, e 12:12 horas para o ciclo claro:escuro. 

A cultura é avaliada a cada 8 dias e repicada a cada 15 para renovação. Até o 

momento o Banco de Cultivo possui culturas multi e mono- específicas. As 

culturas multi-específicas são compostas por espécies de Microcystis 

aeruginosa, M. panniformis, Pseudanabaena sp., Geitlerinema sp, 

Cylindrospermopis raciborski, Plankthotrix agardhi e Coelomorom. Duas 

culturas mono-específicas, sendo uma de Microcystis aeruginosa e outra de 

Microcystis panniformis, estão em fase de purificação por técnica de 

centrifugação. O plaqueamento e isolamento por capilaridade estão sendo 

aplicados para obtenção de outras culturas mono-específicas.  

Palavras-chave: Cianobactérias; Microcystis; Isolamento  
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CÓDIGO: SB0478 

TÍTULO: PROCESSO SAÚDE/DOENÇA: ENFOQUE NO FILME “UMA PROVA 

DE AMOR” AUTOR: ANNE TATIANE DANTAS SALES 

ORIENTADOR: CLELIA ALBINO SIMPSON 

CO-AUTOR: DAYANA KELLY SOARES FERREIRA 

CO-AUTOR: LADIJANE GOMES DA SILVA 

CO-AUTOR: NATHALY ELLEN MARIA SILVA FERREIRA  

Resumo:  

Em toda a história da humanidade, buscou-se explicar de onde vinham as 

doenças e se construiu o entendimento do adoecer e do curar a partir das 

descobertas tecnológicas da ciência experimental. Neste trabalho objetivamos 

analisar o desencadear do processo saúde/doença no filme “uma prova de 

amor” que aborda como o estado de doença afeta a todos próximos do doente, 

no caso com Leucemia Promielocítica Aguda (LPA) que é definida como sendo 

um tipo de câncer do sangue e da medula óssea, no qual ocorre uma 

acumulação anormal de granulócitos imaturos chamados de promielócitos. 

Escolhemos este filme por abordar a temática interligada ao adoecer e suas 

variantes, sendo elas todas as implicâncias sobre a paciente e a família, 

durante o diagnóstico, o tratamento e a conclusão do caso, levando em 

consideração não só as medidas terapêuticas como a inter- relação entre as 

pessoas. Mesmo que existam fatores ambientais, físicos e biológicos 

favoráveis à recuperação de um paciente são necessários que os fatores 

emocional, psicológico e social estejam na mesma sintonia com os demais. Ou 

seja, a relação que o homem tem com a natureza e com os outros homens 

devem estar num mesmo patamar para que se obtenha todo e qualquer 

sucesso no processo saúde-doença.  

Palavras-chave: Processo saúde-doença; Leucemia; Família; Enfermagem.  
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CÓDIGO: SB0480 

TÍTULO: SISTEMATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO FISICA NA EJA. AUTOR: 

JOYCE MARIANA ALVES BARROS 

ORIENTADOR: ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS  

Resumo:  

A presente investigação objetiva discutir a sistematização dos conteúdos da 

Educação Física na Educação de Jovens e Adultos (EJA), tendo como foco 

investigativo a aplicabilidade das manifestações do acervo da cultura de 

movimento nessa modalidade de ensino. Para tanto, definimos a seguinte 

questão de estudo: a) Quais as dificuldades e possibilidades pedagógicas 

apresentadas pelo(a) professor(a) de educação física escolar para sistematizar 

os conteúdos ministrados no EJA? A pesquisa será realizada na cidade de 

Natal/RN, em escolas da rede pública municipal. Contemplará escolas que já 

definem a Educação Física como componente curricular na EJA. 

Metodologicamente a abordagem escolhida caracteriza-se como um estudo de 

caso qualitativo.  

Palavras-chave: Educação Física. Educação de Jovens e Adultos. Escola.  
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CÓDIGO: SB0482 

TÍTULO: Tentativas de padronização de técnicas moleculares para 

desenvolvimento de um modelo vacinal contra toxoplasmose usando proteínas 

SAG1, SAG2 e SAG3. AUTOR: CAMILA ALMEIDA MACIEL 

ORIENTADOR: VALTER FERREIRA DE ANDRADE NETO 

CO-AUTOR: ANDREW DOUGLAS MOURA 

CO-AUTOR: YWLLIANE DA SILVA RODRIGUES MEURER 

CO-AUTOR: VALTER FERREIRA DE ANDRADE NETO  

Resumo:  

A toxoplasmose é uma zoonose causada pelo protozoário Toxoplasma gondii. 

É uma doença negligenciada e seu controle é feito por medicamentos, sendo 

seu arsenal terapêutico bastante restrito. O desenvolvimento de uma vacina é 

uma estratégia promissora na prevenção desta parasitose. Neste trabalho 

pretende-se padronizar técnicas moleculares para a obtenção e expressão das 

proteínas SAG1, SAG2 e SAG3 do T. gondii e complexá-las à seus respectivos 

adjunvantes vacinais. Para a obtenção das sequências de nucleotídeos foi 

realizada a extração do DNA do parasito (taquizoíto/cepa RH). Inicialmente 

11ng/mL de DNA extraido dos taquizoítos (a partir do lavado peritoneal de 

camundongos swiss infectados) foram amplificados através da técnica da 

reação de polimerização em cadeia da polimerase (PCR) usando primers 

específicos. Posteriormente, a eletroforese em gel de agarose foi realizada 

para revelar os segmentos de DNA amplificados. 22µL da solução estoque 

master-mix juntamente com 2,5µL da amostra de DNA foram adicionados em 

um tubo livre de DNAse e RNAse. Após um período de duas horas, em 

termociclador (Temp. anelamento 62°C), foi realizada eletroforese em gel de 

agarose (TAE, 127mV). Somente os marcadores de peso molecular foram 

visualizados adequadamente. A inexistência de bandas das amostras testes 

pode está associadas à baixa concentração de DNA ou problemas com os 

primers utilizados. Novos experimentos serão realizados para ajustes 

necessários a padronização.  

Palavras-chave: Toxoplasmose, vacina, SAG, adnovírus.  
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CÓDIGO: SB0486 

TÍTULO: PURIFICAÇÃO DE LECTINAS DA ESPONJA CINACHYRELLA 

APION E DETERMINAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES HETERÓLOGAS 

AUTOR: RAPHAEL PASCHOAL SERQUIZ 

ORIENTADOR: ELIZEU ANTUNES DOS SANTOS 

CO-AUTOR: LUCIANA MARIA DE ARAÚJO RABÊLO 

CO-AUTOR: ADELIANA SILVA DE OLIVEIRA  

Resumo:  

Em estudos prévios, foi demonstrada a presença de uma lectina na esponja 

Cinachyrella apion com capacidade de aglutinar Leishmania e com atividade 

antiproliferativa sobre células tumorais em cultura. Os estudos mostraram, 

ainda, a ocorrência de outras lectinas, ainda não caracterizadas, na mesma 

espécie de esponja. Neste trabalho buscamos purificar e caracterizar outra 

lectina da esponja C. apion e testar sua atividade sobre o crescimento de 

células em cultura. Os animais coletados foram homogeneizados com tampão 

Tris- HCl para extração das proteínas solúveis. O extrato bruto foi submetido a 

fracionamento com volumes crescentes de acetona (0,5, 1,0 e 2,0 volumes), 

sendo a fração 0,5 volumes escolhida para dar continuidade no processo de 

purificação da lectina. A cromatografia de troca iônica em DEAE foi utilizada 

como passo seguinte de purificação. Nesta fase, a proteína parcialmente 

purificada foi testada com a linhagem de células tumorais HeLa, exibindo 

atividade antiproliferativa sobre as mesmas (36% de inibição do crescimento 

celular com 5 µg/mL de proteína).  

Palavras-chave: Cinachyrella apion. Lectina. Atividade antiproliferativa. 

Esponja.  
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CÓDIGO: SB0490 

TÍTULO: Extração de polissacarideos bioativos de Eichornia crassipes AUTOR: 

FERNANDO BASTOS PRÊSA 

ORIENTADOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA 

CO-AUTOR: NEDNALDO DANTAS DOS SANTOS 

CO-AUTOR: RAFAEL BARROS GOMES DA CAMARA 

CO-AUTOR: GABRIEL PEREIRA FIDELIS  

Resumo:  

Polissacarídeos sulfatados (PS) são moléculas de alto potencial farmacológico, 

demonstrando atividades como antitumoral, antiinflamatória, anticoagulante e 

antioxidante. Estas moléculas são encontradas principalmente em animais e 

algas marinhas. Contudo, em vegetais elas são muito raras. Neste trabalho se 

identificou a presença de polissacarídeos sulfatados no pecíolo e 

principalmente na raiz do vegetal Eicchonia crassipes. Os PS da raiz, por 

serem obtidos em maior quantidade, foram avaliados como compostos 

antioxidantes por diferentes testes in vitro. Os dados mostraram que estas 

moléculas possuem capacidade antioxidante total e se mostraram efetivos em 

reduzir radicais livres, inibindo- os. Estudos futuros serão realizados com intuito 

de purificar estes polissacarídeos e caracterizá-los quimicamente.  

Palavras-chave: Biomoléculas; Macrófita aquática;  
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CÓDIGO: SB0492 

TÍTULO: Hepatopâncreas de lagostas da espécie Panulirus argus como fonte 

de enzimas. 

AUTOR: JULIANA GABRIELA SILVA DE LIMA 

ORIENTADOR: LUCIANA DUARTE MARTINS DA MATTA 

CO-AUTOR: HENRIQUE CÉSAR DE JESUS FERREIRA 

CO-AUTOR: ROBERTA LUCIANA DO NASCIMENTO GODONE  

Resumo:  

Este estudo teve como objetivos principais a extração de enzimas a partir do 

hepatopâncreas da lagosta Panulirus argus, identificação destas utilizando 

substratos sintéticos e tentativa de purificação parcial das N-acetil-&#946;-D- 

glucosaminidases e N-acetil-&#946;-D-galactosaminidases presentes nos 

extratos obtidos. Para isto os hepatopâncreas foram retirados, 

homogeneizados com tampão acetato de sódio 0,1M pH 5,0 e centrifugados, 

sendo os extratos brutos obtidos, fracionados em três etapas com sulfato de 

amônio: 0-30%(FI), 30-50%(FII) e 50- 80%(FIII). Após diálise estas frações 

foram ensaiadas com os substratos sintéticos nas temperaturas de 37oC, 45oC 

e 55oC. Todas as atividades enzimáticas pesquisadas foram observadas 

nestas frações, porém a FI apresentou maior atividade N-acetil-&#946;-D-

glucosaminidásica e N-acetil-&#946;-D- galactosaminidásica a 55oC, sendo 

assim submetida à Cromatografia de troca iônica DEAE-Celulose. Observou-se 

eluição de um pico protéico não retido e picos retidos, eluídos nas 

concentrações de 0,2 e 0,4M de NaCl em tampão fosfato de sódio 0,02M pH 

8,0. Ao serem incubados com p-nitrofenil-N-acetil-&#946;-D- glucosaminídeo 

mostraram uma considerável eluição da atividade enzimática nos picos 

protéicos eluídos com 0,2 e 0,4M de NaCl, enquanto o pico não retido 

apresentou baixa atividade. As frações contendo as atividades enzimáticas de 

interesse serão reunidas e submetidas a novas cromatografias a fim de 

purificá- las.  

Palavras-chave: Purificação, N-acetil-&#946;-D-glucosaminidase, 

Invertebrados.  
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CÓDIGO: SB0493 

TÍTULO: Atividade anticoagulante de polissacarídeos sulfatados extraídos da 

alga Dictyopteris justii 

AUTOR: KAROLINE RACHEL TEODOSIO DE MELO 

ORIENTADOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA 

CO-AUTOR: JAILMA ALMEIDA DE LIMA 

CO-AUTOR: DAYANNE LOPES GOMES 

CO-AUTOR: RAFAEL BARROS GOMES DA CAMARA  

Resumo:  

O aumento de incidência de doenças cardiovasculares e os efeitos adversos já 

conhecidos do principal fármaco anticoagulante (heparina) estimulam a busca 

de novos compostos anticoagulantes. Uma das principais frentes de pesquisa é 

a identificação de polissacarídeos sulfatados (PS) anticoagulantes, sobretudo 

de algas marinhas. Desse modo, esse estudo teve como objetivo avaliar o 

potencial anticoagulante dos PS extraídos da alga marrom Dictyopteris justii. 

Para tanto, os PS da alga foram extraídos por intermédio de digestão 

proteolítica e posteriormente fracionamento com acetona, obtendo-se assim as 

seguintes frações polissacarídicas: F0,3v; F0,4v; F0,5v; F1,2v; F1,9v. A 

presença dos PS foi evidenciada por análises químicas e eletroforese em gel 

de agarose. A atividade anticoagulante das frações foi determinada utilizando-

se o teste de tempo de tromboplastina parcial ativada (aPTT) e o teste de 

tempo de protrombina (PT) comparados aos valores obtidos pela Clexane® 

(heparina de baixo peso molecular). Nenhum extrato teve atividade 

anticoagulante frente ao ensaio de PT. No entanto, no teste de aPTT, as 

frações F0,3v, F0,4v, F0,5v aumentaram o tempo de coagulação do plasma. A 

fração mais potente foi a F0,4v, que conseguiu dobrar o tempo de coagulação, 

com apenas 0,005 mg, resultado semelhante ao obtido com Clexane® (0,005 

mg) . Os dados indicam que F0,4v tem um grande potencial anticoagulante e 

que será mais bem caracterizada posteriormente.  

Palavras-chave: Alga parda, fucana, polissacarídeos bioativos  
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CÓDIGO: SB0495 

TÍTULO: A POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO (PNH) COMO 

INSTRUMENTO PARA VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DE SAÚDE 

AUTOR: ALINE DANNYELE SOUZA DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: SORAYA MARIA DE MEDEIROS 

CO-AUTOR: GISELI BEZERRA 

CO-AUTOR: DANIELLE REZENDE FERREIRA  

Resumo:  

INTRODUÇÃO: A PNH surge da necessidade de superação dos entraves 

encontrados no Sistema Único de Saúde (SUS), e tem a pretensão de 

fortalecer e valorizar os trabalhadores, motivando o seu autodesenvolvimento e 

crescimento profissional. Desde o início dos anos 1990 discutia-se a ausência 

de uma Política Nacional de Saúde do Servidor – PNSS, tendo esta sido 

implantada somente em 2008 através da organização do Sistema de Atenção a 

Saúde do Servidor - SIASS. O SIASS caracteriza um marco sócio-institucional, 

tratando de questões relacionadas ao servidor no que tange a gestão de 

pessoas do sistema de saúde. OBJETIVOS: Esse estudo tem o objetivo de 

analisar as possibilidades e desafios da valorização dos servidores de saúde 

de acordo com a PNH e PNSS. METODOLOGIA: Estudo do tipo revisão 

bibliográfico integrativa. A coleta foi realizada baseada nos documentos oficiais 

da Política Nacional de Humanização e da Política de Atenção à Saúde do 

Servidor Público Federal. A análise dos dados partiu do referencial teórico da 

PNSS e da PNH para avaliar a real condição do serviço de saúde. 

CONCLUSÃO: Constatou-se na pesquisa uma mudança de comportamento 

por parte dos elaboradores de políticas nacionais e órgãos responsáveis com 

relação à saúde do trabalhador, resultando na elaboração da PNSS. 

Simultaneamente pode-se relacionar os ganhos e conquistas da PNSS com as 

propostas e diretrizes operacionais do PNH.  

Palavras-chave: Saúde do Trabalhador, Humanização da Saúde, Servidor 

Público.  
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CÓDIGO: SB0497 

TÍTULO: Desenvolvimento gonadal do peixe marinho ariacó no Rio Grande do 

Norte AUTOR: LUCIA DE FATIMA DE MOURA CAVALCANTE 

ORIENTADOR: SATHYABAMA CHELLAPPA 

CO-AUTOR: MARCELO MOREIRA DE CARVALHO 

CO-AUTOR: THIAGO AUGUSTO BEZERRA GURGEL 

CO-AUTOR: MONICA ROCHA DE OLIVEIRA  

Resumo:  

O ariacó, Lutjanus synagris é um peixe marinho de grande valor comercial que 

contribui para a produção pesqueira artesanal do Rio Grande do Norte. Os 

estoques dessa espécie vêm sendo ameaçados pela pesca intensiva. O 

presente trabalho teve como objetivo descrever o desenvolvimento das 

gônadas de L. synagris capturados no litoral do Estado do RN, durante o 

período de 2010 a 2011. Os peixes foram numerados, pesados, medidos e 

dissecados. As gônadas foram retiradas, pesadas, identificadas quanto ao sexo 

e estádio de desenvolvimento gonadal. A distribuição mensal da freqüência de 

ocorrência de cada estádio de maturação gonadal foi realizada. As 

características macroscópicas dos ovários e testículos revelaram quatro 

estádios de desenvolvimento: imaturo (I), em maturação (II), maduro (III) e 

esvaziado (IV). No estádio I, os ovários e testículos apresentaram-se filiformes 

e tamanhos reduzidos. Nos estádios II e III, os ovários mudaram a coloração de 

translúcida para avermelhada, aumentando de tamanho com presença de 

ovócitos visíveis. Os testículos apresentaram tamanhos variados de acordo 

com o grau de desenvolvimento, tornaram-se mais espessos com coloração 

esbranquiçada. No estádio IV, as gônadas mostraram tamanho reduzido com 

um aspecto flácido. A descrição macroscópica dos ovários e testículos 

demonstra como ocorre o desenvolvimento gonadal no ciclo reprodutivo, 

fornecendo dados para indicar o período reprodutivo da espécie na região.  

Palavras-chave: Lutjanus synagris, desenvolvimento gonadal, Rio Grande do 

Norte  
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CÓDIGO: SB0498 

TÍTULO: A escolha do curso de enfermagem pelos discentes: as motivações 

AUTOR: ALESSANDRA GURGEL CÂMARA 

ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO 

CO-AUTOR: CECÍLIA NOGUEIRA VALENÇA 

CO-AUTOR: MARCELLY SANTOS COSSI 

CO-AUTOR: FERNANDA APARECIDA SOARES MALVEIRA  

Resumo: INTRODUÇÃO: A enfermagem vem se desenvolvendo com base em 

conhecimentos empíricos e teóricos. O aluno que busca a Enfermagem como 

carreira, apresenta características peculiares. Assim, este estudo busca 

identificar os motivos que os levaram a escolher o curso de 

enfermagem.OBJETIVOS:Identificar as motivações dos estudantes para cursar 

enfermagem, bem como os fatores que influenciaram a 

escolha.METODOLOGIA: Pesquisa de abordagem qualitativa, na qual 

participaram 11 discentes do curso de enfermagem da UFRN. O projeto passou 

por aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos 

da UFRN, tendo sido aprovado mediante o parecer no 120/2010. A partir da 

transcrição dos dados, obtida por meio de cópia rigorosa das expressões 

verbais, realizou-se a análise pela técnica do Discurso do Sujeito 

Coletivo.RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os estudantes relatam dificuldade na 

percepção do que é ser um enfermeiro, visto que a maioria deles escolhe a 

enfermagem sem um conhecimento prévio da profissão. O mercado de 

trabalho em expansão e a oportunidade de uma remuneração melhor são 

fatores que atraem o aluno para a graduação em enfermagem.CONCLUSÃO:O 

mercado de trabalho em expansão e a oportunidade de uma remuneração 

melhor são fatores que atraem o aluno para a graduação em enfermagem. A 

profissão e o campo de atuação do enfermeiro são desconhecidos pela maioria 

dos alunos que associam o profissional à pessoa que ajuda ao próximo numa 

visão de assistencialismo.  

Palavras-chave: enfermagem; estudantes de enfermagem; educação em 

enfermagem  
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CÓDIGO: SB0502 

TÍTULO: ESTUDO FITOQUÍMICO E ATIVIDADE ANTI-INFLAMATÓRIA DO 

EXTRATO AQUOSO DOS FRUTOS DE Hancornia speciosa (MANGABEIRA) 

AUTOR: MANOELA TORRES DO RÊGO 

ORIENTADOR: MATHEUS DE FREITAS FERNANDES PEDROSA 

CO-AUTOR: SILVANA MARIA ZUCOLOTTO LANGASSNER 

CO-AUTOR: ALLANNY ALVES FURTADO 

CO-AUTOR: MARIANA ANGELICA O BITENCOURT  

Resumo:  

A espécie Hancornia speciosa, popularmente como mangabeira, é uma árvore 

frutífera nativa do Brasil, utilizada como hipoglicemiante e antiulceroso. Tendo 

em vista a ampla utilização dos seus frutos pela população, faz-se necessário 

conduzir estudos para identificar quais são os compostos ativos Dentro deste 

contexto o objetivo do presente trabalho foi a análise preliminar dos compostos 

majoritários e atividade anti-inflamatória do extrato do fruto de H. speciosa, O 

decocto do fruto foi submetido a uma partição líquido-líquido com solventes de 

polaridade crescente: diclorometano (3x300mL), acetato de etila (3x300mL) e 

n- butanol (3x300mL). A investigação fitoquímica das frações foi realizada por 

Cromatografia em Camada Delgada (CCD). Para avaliação da atividade anti- 

inflamatória foi utilizado o modelo de edema de pata induzido por carragenina e 

edema de orelha induzido por xilol. Pela análise por CCD foi observada a 

presença de flavonóides nas frações acetato de etila e n-butanólica. No modelo 

de edema de orelha foi observada uma inibição do edema de 85,26% para a 

via intravenosa e 81,7% para a via subcutânea. No modelo de edema de pata 

foram testadas três doses (4, 20 e 40mg/kg), e observou-se uma inibição do 

edema de 59,33, 73,65 e 62,35%, respectivamente. Está sendo conduzido um 

fracionamento biomonitorado para caracterizar os compostos ativos do extrato 

aquoso dos frutos de H. speciosa.  

Palavras-chave: hancornia speciosa, inflamação, plantas medicinais  
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CÓDIGO: SB0509 

TÍTULO: ESTUDO FITOQUÍMICO E ATIVIDADE ANTI-INFLAMATÓRIA DO 

EXTRATO AQUOSO DAS CASCAS DEMimosa tenuiflora (JUREMA PRETA) 

AUTOR: ALLANNY ALVES FURTADO 

ORIENTADOR: MATHEUS DE FREITAS FERNANDES PEDROSA 

CO-AUTOR: SILVANA MARIA ZUCOLOTTO LANGASSNER 

CO-AUTOR: MARIANA ANGELICA O BITENCOURT 

CO-AUTOR: MANOELA TORRES DO RÊGO  

Resumo:  

A espécie Mimosa tenuiflora, s conhecida por jurema preta, é uma planta típica 

da caatinga brasileira e éutilizada popularmente no tratamento de queimadura 

e inflamação.Tendo em vista a carência de estudos científicos, faz-se 

necessário conduzir estudos para caracterizar quais são os compostos ativos 

da espécie Dentro deste contexto o objetivo do presente trabalho foi a análise 

preliminar dos compostos majoritários e a avaliação da atividade anti-

inflamatória do extrato da casca de M. tenuiflora O decocto da casca foi 

submetido a uma partição líquido-líquido com solventes de polaridade 

crescente: diclorometano (3x300mL), acetato de etila (3x300mL) e n-butanol 

(3x300mL), A investigação fitoquímica das frações foi realizada por 

Cromatografia em Camada Delgada (CCD). Para avaliação da atividade anti-

inflamatória, foi utilizado o modelo de edema de pata induzido por carregenina 

e edema de orelha induzido por xilol. A análise por CCD revelou a presença de 

flavonóides nas frações diclorometano e n- butanólica. No modelo de edema de 

orelha foi observado uma inibição do edema de 48,77% para a via intravenosa 

e 68,41% para a via subcutânea. Já no modelo de edema de pata foram 

testadas três doses (4, 20 e 40 mg/kg), e observou-se uma inibição do edema 

de 55,10; 65,24 e 71,85%, respectivamente. Está sendo conduzido um 

fracionamento biomonitorado para caracterizar os compostos ativos do extrato 

aquoso das cascas de M. tenuiflora.  

Palavras-chave: mimosa tenuiflora, inflamação, plantas medicinais  
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CÓDIGO: SB0510 

TÍTULO: Análise de crescimento dos indivíduos da população de U. cordatus 

(Linnaeus, 1763) (Brachyura, Ocypodidae) na região estuarina de Porto do 

Mangue, RN. 

AUTOR: AMANDA ALENCAR CABRAL 

ORIENTADOR: FULVIO AURELIO DE MORAIS FREIRE 

CO-AUTOR: CARLOS EDUARDO ROCHA DUARTE ALENCAR  

Resumo:  

O caranguejo-uçá, U. cordatus, é uma espécie exclusiva de manguezais que se 

alimenta de vegetais e matéria orgânica em decomposição, colaborando assim 

para o fluxo energético do ecossistema. Os modelos de crescimento 

populacional individual em crustáceos tem recebido grande atenção em 

estudos de dinâmica populacional e de manejo de espécies selvagens e de 

cativeiro com grande importância econômica. O estudo foi realizado no estuário 

do Rio das Conchas em Porto do Mangue-RN durante o período de novembro 

de 2009 a outubro de 2010, usando o método de progressão modal AJMOD. 

Os resultados revelaram que os machos (Linf=74,5mm; k=0,95) crescem mais 

que as fêmeas (Linf=65,0mm; k=1,2), porém com uma constante de 

crescimento menor. Quanto à longevidade (tmáx) foram calculadas as idades 

de 4,81 anos e 3,28 anos para machos e fêmeas, respectivamente. Quanto 

maior a largura assintótica menor é o investimento reprodutivo, pois há um 

maior uso de energia para o crescimento. O menor indivíduo macho capturado 

(Largura da Carapaça-LC=28,2mm) apresentou uma idade de 0,4 anos (4,8 

meses) enquanto para as fêmeas a menor capturada (LC=29,4mm) apresentou 

uma idade de 0,43 anos (5,16 meses). Os resultados apresentados aqui 

constituem informações valiosas para subsidiar o manejo do caranguejo-uçá 

para a região de Porto do Mangue e para o Rio Grande do Norte em geral, no 

entanto, sugerimos a realização de mais estudos, sobretudo os de dinâmica 

reprodutiva e estrutura populacional da espécie.  

Palavras-chave: Caranguejo-uçá; recurso pesqueiro; crescimento individual.  
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CÓDIGO: SB0511 

TÍTULO: O PROCESSO DE AUTOMEDICAÇÃO NA ENXAQUECA AUTOR: 

DANIELLA PATRÍCIA CÂNDIDO RÊGO ORIENTADOR: RICHARDSON 

AUGUSTO ROSENDO DA SILVA CO-AUTOR: LILIAN JOANE CAVALCANTI 

CO-AUTOR: LADIJANE GOMES DA SILVA 

CO-AUTOR: SANDY YASMINE BEZERRA E SILVA  

Resumo:  

A enxaqueca é um distúrbio caracterizado por crises recorrentes de intensa 

cefaléia, pulsátil, uni ou bilateral, persistindo de 2 a 72 horas, podendo ser 

acompanhada de vômitos, náuseas, fonofobia, fotofobia e aura. Sua 

prevalência no gênero feminino relaciona-se às alterações hormonais do ciclo 

menstrual. Diversos fatores contribuem para o seu desencadeamento: estresse 

psicossocial, alimentos, álcool e medicamentos. O objetivo deste estudo foi 

revisar na literatura o processo de automedicação na enxaqueca, doença 

crônica que acomete de 10 a 20% da população mundial. Trata-se de uma 

pesquisa bibliográfica, realizada através de produções científicas que retratam 

a automedicação na enxaqueca, indexados no banco de dados Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical 

Literature Analysis and Retrieval Sistem on-line (Medline), no período de 2000 

a 2010. Muitos antiinflamatórios e analgésicos utilizados no tratamento 

sintomático da enxaqueca são de venda livre, não necessitam de prescrição 

médica, facilitando a automedicação. Representando um risco à saúde pelas 

adversidades do uso indiscriminado: reações de hipersensibilidade, 

dependência física e química e interações medicamentosas quando associados 

com outras medicações, podendo agravar a doença de base. Outra escolha 

seria o uso profilático de medicações como o propanolol e a histamina 

subcutânea em baixas concentrações, evitando as crises, diminuindo o 

consumo de analgésicos e a automedicação.  

Palavras-chave: Palavras chaves: Automedicação, enxaqueca, cefaleia 

migrans.  
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CÓDIGO: SB0512 

TÍTULO: Desenvolvimento de metodologia analítica por CLAE para 

quantificação dos marcadores químicos de Kalanchoe brasiliensis Camb. 

(Crassulaceae) 

AUTOR: JULIA MORAIS FERNANDES 

ORIENTADOR: SILVANA MARIA ZUCOLOTTO LANGASSNER 

CO-AUTOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES 

CO-AUTOR: ANNE CAROLINE DE OLIVEIRA COSTA 

CO-AUTOR: THEMÍSTOCLES DA SILVA NEGREIROS NETO  

Resumo:  

A espécie Kalanchoe brasiliensis Cambess, conhecida popularmente como 

saião ou coirama, é bastante utilizada como antiinflamatório e cicatrizante. No 

entanto, há poucos relatos de estudos químicos e farmacológicos. Desta forma, 

o objetivo deste trabalho é desenvolver e validar uma metodologia analítica por 

CLAE para quantificar marcadores químicos para a espécie. O extrato 

hidroetanólico (EH) 50% foi obtido a partir das folhas pelo método de turbólise. 

Estudos fitoquímicos para a caracterização dos compostos majoritários 

presentes neste extrato foram realizados, observando-se à presença de 

flavonóides do tipo glicosilados. Para o desenvolvimento do método, a seleção 

da fase móvel e das condições de trabalho baseou-se em revisões 

bibliográficas. Dentre os sistemas testados para o desenvolvimento do método, 

o constituído por água/ácido Fórmico (99,7:0,3, v/v) e metanol/ácido fórmico 

(99,7:0,3,v/v), eluição em gradiente, coluna C18 Phenomenex Luna (150 x 4,6 

mm, 5 µm), fluxo de 1 mL/min e UV 370 nm, mostrou-se o mais apropriado 

para a análise do EH, pois apresentou picos com resolução e simetria 

satisfatória e tempo de análise de 50 minutos. Os espectros UV dos picos 

majoritários apresentaram máximos de absorção para a banda II de 261 nm e 

270 nm e para banda I de 355 nm, o que sugere tratar-se de flavonóides 

derivados da patuletina 3-O-glicosídeo. Portanto, a CLAE mostrou-se um 

método satisfatório para o controle de qualidade de K. brasiliensis.  

Palavras-chave: Kalanchoe brasiliensis; CLAE; patuletina 3-O-glicosídeo  
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CÓDIGO: SB0513 

TÍTULO: MONITORAMENTO DAS FUNÇÕES HEPÁTICAS E RENAIS DE 

PACIENTES PORTADORES DE CANCER DE MAMA SUBMETIDOS À 

HORMONIOTERAPIA 

AUTOR: GILIANE DE LEMOS BORGES 

ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS 

CO-AUTOR: ANA CAROLYNE PEREIRA CARLOS 

CO-AUTOR: MARÍLIA PINHEIRO CAVALCANTE 

CO-AUTOR: ADRIANO BEZERRA DE SOUZA  

Resumo: O Tamoxifeno (TAM) é o agente antiestrogênico não esteroidal, 

usado frequentemente no tratamento de paciente portadoras de câncer de 

mama com receptor estrógeno positivo, é o tratamento adjuvante sistêmico que 

se segue ao tratamento cirúrgico ou quimioterápico. O objetivo do presente 

estudo foi avaliar o efeito do TAM na função hepática e renal das pacientes 

portadores de câncer de mama. Foram utilizadas neste estudo 50 pacientes 

portadoras de câncer de mama submetidas a hormonioterapia atendidas na 

Oncoclinica São Marcos- Natal/RN. As pacientes faziam uso de 20mg diários 

de Citrato de Tamoxifeno pelo menos por 05 anos diariamente. O sangue foi 

coletado das pacientes submetidas a um jejum de 12 horas, em tubo sem 

anticoagulante e centrifugado a 1.500 rpm durante 10 minutos. O soro obtido 

foi utilizado para as dosagens de uréia, creatinina, AST, ALT e GGT usando 

kits LABTEST diagnóstica de acordo com as especificações do fabricante. Os 

resultados obtidos foram expressos em média e desvio padrão. Das pacientes 

estudadas, 80% estão em Hormonioterapia. As concentrações de ALT, AST e 

GGT apresentaram valores de média de 21,15&#61617;6,8; 25,65&#61617;8,7 

e 21,5&#61617;7,9 respectivamente. Para a avaliação da função renal 

encontramos valores médios de uréia de 27,05&#61617;9,3 e creatinina sérica 

de 1,065&#61617;02. Mediante os resultados obtidos podemos concluir que as 

funções renais e hepáticas estão preservadas nestas pacientes que fazem uso 

prolongado de TAM  

Palavras-chave: Tamoxifeno, Câncer de mama, hormonioterapia.  
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CÓDIGO: SB0514 

TÍTULO: FATORES QUE INFLUENCIAM A ESCOLHA DA AMAMENTAÇÃO: 

UMA REVISÃO AUTOR: MARIANA DA SILVA DE FIGUEIREDO 

ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM 

CO-AUTOR: CAMILA FERNANDES DA SILVA CARVALHO  

Resumo:  

O aleitamento materno (AM) é parte fundamental da relação entre mãe e 

recém- nascido, não apenas pelo aspecto alimentar, mas também na formação 

do vínculo afetivo. No entanto o sucesso do AM se contrapõe a determinados 

fatores que ocorrem, visto ser visível o despreparo das mães na hora de 

amamentar, os quais podem ser associados à maior prevalência como idade, 

nível social, escolaridade e intenção de amamentar. Dessa forma, essa opção 

pode ser influenciada pelo aspecto emocional, social, cultural e econômico 

dessa mulher, segundo os referenciais do Ministério da Saúde, o qual 

recomenda conhecer quais os fatores que influenciam na escolha e duração do 

processo da amamentação. Portanto, o objetivo deste estudo foi o de identificar 

na literatura fatores que influenciam o processo do AM. Pesquisa bibliográfica 

desenvolvida nos banco de dados BVS e Scielo com um corte temporal de 

2000 a 2010, utilizando-se os descritores: enfermagem; aleitamento materno; 

puerpério; saúde da mulher, sendo esta, recorte de uma pesquisa intitulada: 

Aleitamento materno no pós-parto imediato: caracterização de puérperas. 

Como resultado identificou-se fatores socioeconômicos, educacional, cultural e 

biológico determinantes para a escolha da amamentação. Diante da literatura e 

da pesquisa em andamento percebeu-se que, fortalecendo orientações as 

puérperas em alojamento conjunto é fundamental para combater esses fatores 

e oferecer melhores condições e qualidade da assistência a esta população.  

Palavras-chave: enfermagem; aleitamento materno; puerpério; saúde da 

mulher  
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TÍTULO: Ecologia reprodutiva do peixe nativo piau, Leporinus piau (Fowler, 

1941) (Osteitchthyes: Anostomidae) do açude Marechal Dutra, Rio Grande do 

Norte 

AUTOR: JOSÉ JÚLIO DA SILVA FILHO 

ORIENTADOR: SATHYABAMA CHELLAPPA 

CO-AUTOR: LOUISE THUANE BARRETO DE LIMA 

CO-AUTOR: WALLACE SILVA DO NASCIMENTO 

CO-AUTOR: OZENIR PEDRO DE SOUZA  

Resumo:  

A espécie Leporinus piau, conhecido vulgarmente como piau gordura, piau 

preto, ou simplesmente piau, encontra-se distribuída em todas as bacias 

hidrográficas do Nordeste brasileiro. O peixe pode atingir 400 gramas de peso 

corporal, representando uma elevada importância na pesca e de grande 

potencial para a aquicultura. O objetivo do presente trabalho foi investigar a 

ecologia reprodutiva do piau, L. piau do açude Marechal Dutra, Acari, 

localizada na região semi-árida do Rio Grande do Norte. Durante o estudo, 

foram realizadas amostragens mensais entre setembro de 2010 a maio de 

2011, sendo capturados um total de 106 exemplares. As gônadas dos peixes 

foram classificadas macroscopicamente para verificar os estádios de 

maturação. Foram determinados a proporção sexual, o fator de condição e 

índice gonadossomático de L. piau. Foram registrados os parâmetros 

ambientais, tais como, pluviosidade, temperatura e oxigênio dissolvido da água. 

A população amostrada mostrou predominância de fêmeas (58%) sendo estas 

também maiores em comprimento e peso que os machos. Ambos os sexos de 

L. piau apresentaram crescimento alométrico positivo, indicando um incremento 

maior de peso do que comprimento. Durante o período reprodutivo, o fator de 

condição (K) e índice gonadossomático (IGS) de L. piau foram correlacionados 

inversamente. O período de desova de L. piau coincidiu com o período chuvoso 

da região.  

Palavras-chave: piau-preto, Leporinus piau, aspectos reprodutivos semi-árido  
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CÓDIGO: SB0517 

TÍTULO: Vigilância virológica e perfil epidemiológico da dengue no estado do 

Rio Grande do Norte, 2009-2010. 

AUTOR: MÁRIO SÉRGIO DUARTE BRANCO 

ORIENTADOR: JOSELIO MARIA GALVAO DE ARAUJO 

CO-AUTOR: JOSE VERISSIMO FERNANDES 

CO-AUTOR: FRANCISCA GOMES DE PAIVA 

CO-AUTOR: CARMÉLIA DANTAS DA COSTA  

Resumo:  

No Rio Grande do Norte (RN) há infestação por Aedes aegypti em 99,4% dos 

municípios e circulação de quatro sorotipos: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e 

DENV-4. Este estudo objetivou a vigilância virológica no RN através da 

aplicação de métodos moleculares específicos, além de descrever a 

epidemiologia da Dengue no Estado, nos anos de 2009 a 2010. Foram 

analisadas 334 amostras de soros de pacientes em fase aguda da doença, 

através da metodologia de RT-PCR e 2669 amostras foram analisadas por 

método sorológico (MAC-ELISA). Os resultados demonstraram a co-circulação 

dos quatro sorotipos, com a introdução do DENV-4 em Junho de 2010 no 

município de Natal. O DENV-2 predominou, representando 54,54% dos casos 

positivos, porém o DENV-1 esteve presente em todas as mesorregiões do 

Estado, demonstrando grande dispersão na região. O município mais afetado 

foi Natal, sendo responsável por 56,98% dos casos, seguido por Parnamirim e 

Macaíba, com 7,84% e 5,63% dos casos, respectivamente. O mês de Julho 

representou 26,42% dos casos confirmados, sendo diferente de outros 

estados, onde o mês de Março é responsável pelo pico no número de casos. O 

sexo feminino foi o mais afetado, com 55,48% dos casos positivos e a 

incidência da doença foi maior em crianças de 0-10 anos, com 27,84% dos 

casos confirmados. Os resultados demonstram a importância da vigilância 

virológica regular no Estado, com vistas à prevenção e controle da doença na 

região, além de subsidiar futuros estudos no território Norte-riograndense.  

Palavras-chave: Dengue. Vigilância virológica. Rio Grande do Norte.  
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CÓDIGO: SB0519 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO CITOGENÉTICA EM Stygnobrotula latebricola 

(Bythitidae: Ophidiiformes) DO LITORAL BRASILEIRO 

AUTOR: TÁBATA LOÍSE CUNHA LIMA 

ORIENTADOR: WAGNER FRANCO MOLINA 

CO-AUTOR: GIDEAO WAGNER W FELIX DA COSTA 

CO-AUTOR: AMANDA TÔRRES BORGES  

Resumo:  

Entre as diferentes estratégias de reprodução em peixes a viviparidade é rara, 

contudo parece um mecanismo difundido em certos grupos como a família 

Bythitidae. Este é um grupo cujas características genéticas são poucas 

conhecidas. Uma das espécies, Stygnobrotula latebricola, peixe bentônicos que 

habitam águas rasas da plataforma continental, com distribuição cosmopolita. 

Viviparidade é uma das adaptação cuja influência sobre a evolução 

cromossômica em peixes marinhos ainda não está clara. Exemplares de S. 

latebricola (F), de Salvador/BA, foram submetidos às analises citogenéticas 

com Giemsa, banda C, técnicas de Ag-RONs, e coloração por fluorocromos 

base-específicos CMA3 e DAPI. A espécie apresenta 2n=38 cromossomos 

(14m+2sm+2st+20a; NF=56). As RONs são simples e localizadas em posição 

terminal nos braços curtos do 10o par acrocêntrico. A heterocromatina está 

distribuída nas regiões centroméricas e pericentromérica na maioria dos 

cromossomos. Algumas regiões centroméricas revelaram-se GC-ricas. Os 

dados ora obtidos indicam um cariotípico numericamente reduzido, perante 

outras espécies marinhas, e de características estruturais que sugerem a 

ocorrência evolutiva de fusões cêntricas na modelagem cariotípica, bem como 

inversões pericêntricas e processos de heterocromatinização. A ausência de 

outras informações citogenéticas para a família, impede inferências 

filogenéticas e dificulta uma visão mais ampla dos processos de evolução 

cariotípica envolvidos na sua diversificação.  

Palavras-chave: Ophidiiformes, citogenética, evolução cariotípica, fusão 

cêntrica  
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CÓDIGO: SB0522 

TÍTULO: Parasitos dos peixes marinhos Gauiúba, Ocyurus chysurus e Budião, 

Sparisoma frondosum nas águas costeiras de Natal, RN. 

AUTOR: THIAGO AUGUSTO BEZERRA GURGEL 

ORIENTADOR: SATHYABAMA CHELLAPPA 

CO-AUTOR: MONICA ROCHA DE OLIVEIRA 

CO-AUTOR: THAYNA LYE VIEGAS FREITAS 

CO-AUTOR: ANA LIGIA DE SOUZA  

Resumo:  

Os peixes marinhos budião, Sparisoma frondosum e guaiúba, Ocyurus 

chrysurus são importantes recursos pesqueiros. O presente trabalho investigou 

aspectos parasitológicos dessas duas espécies de peixes S. frondosum e O. 

chrysurus capturados nas águas costeiras de Natal, Rio Grande do Norte. 

Durante os meses de agosto de 2010 a junho de 2011 foram capturados 109 

exemplares de peixes, sendo 71 de S. frondosum e 66 de O. Chrysurus. Os 

peixes foram capturados através de covos e levados para o Laboratório de 

Ictiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde foram 

realizadas as identificações taxonômicas, as pesagens, medidas morfométricas 

e merísticas. Posteriormente os exemplares foram necropsiados e os parasitos 

encontrados foram removidos cuidadosamente, acondicionados em frascos de 

vidro contendo álcool a 70%. Foi identificada a espécie de isópodo Rocinela 

signata Schioedte & Meinert (Isopoda, Aegidae) nas brânquias de ambas as 

espécies dos peixes. Dos exemplares do budião amostrados, 36 estavam 

parasitados por isópodo, com uma prevalência de 50,7% enquanto que dos 

exemplares da guaiúba amostradas 5 estavam parasitados por isópodo com 

uma prevalência de 7,57%. Parasitismo por R. signata foi mais elevado no 

hospedeiro budião, S. frondosum.  

Palavras-chave: Rocinela signata, Sparisoma frondosum, Ocyurus chrysurus  
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TÍTULO: Análise de a-CGH e Citogenética Clássica de Células-Tronco 

Mesenquimais Humanas Tratadas com Titânio 

AUTOR: GUILLERMO ORTIZ BRASIL 

ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS 

CO-AUTOR: JOANA CRISTINA MEDEIROS TAVARES 

CO-AUTOR: DEBORAH AFONSO CORNELIO 

CO-AUTOR: ISABELLA TANUS JOB E MEIRA  

Resumo:  

As células-tronco mesenquimais humanas (CTMH) são utilizadas na 

engenharia tecidual. O titânio é um excelente material para fabricação de 

implantes, entretanto, as partículas derivadas das próteses acumulam-se nos 

tecidos periprostéticos e na medula óssea local, podendo se disseminar. 

Através da análise citogenética, este estudo pretende verificar a segurança da 

utilização de CTMH tratadas com partículas de titânio expandidas in vitro. As 

CTMH tratadas partículas foram isoladas da veia do cordão umbilical, 

expandidas e diferenciadas in vitro, o cariótipo foi analisado por bandeamento 

GTW. As CTMH em passagens jovens (P6 a P10) e depois de várias 

passagens em cultivo (P18) foram submetidas a diferentes 

tempos/concentrações de exposição a partículas de titânio. A estabilidade 

cariotípica frente aos tratamentos foi analisada seguindo orientações do ISCN 

2009, totalizando 815 metáfases analisadas. Cariótipo constitucional normal foi 

detectado em CTMH isoladas de cinco cordões umbilicais, entretanto um dos 

cordões demonstrou uma inversão, inv(3)(p13p25) em todas as metáfases 

analisadas. Tratamento por 24 horas com partículas de titânio provocou um 

aumento de instabilidade cromossômica nas CTMH com inv(3)(p13p25) e 

também naquelas com cariótipo constitucional normal, foram observadas várias 

alterações numéricas e estruturais não clonais.As CTMH possuem 

mecanismos para se recuperar, restabelecendo a estabilidade cromossômica in 

vitro e preservando suas características fenotípicas.  

Palavras-chave: células-tronco mesenquimais humanas; titânio; citogenética  
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TÍTULO: Toxicidade e Atividade Antibacterianade Solanum paniculatum Linn 

sobre bactérias orais planctônicas. 

AUTOR: MANOEL CAVALCANTE DE SOUZA CASTRO 

ORIENTADOR: KENIO COSTA DE LIMA 

CO-AUTOR: HUGO JOSÉ CORREIA LOPES 

CO-AUTOR: MARIA REGINA MACEDO COSTA  

Resumo:  

Objetivou-se avaliar in vitro a atividade antibacteriana, efeito antiaderente e 

cinética bactericida do extrato da raiz de Solanum paniculatum Linn (jurubeba) 

sobre bactérias orais planctônicas e a toxicidade aguda e citotoxicidade do 

extrato. Para determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM), 

Concentração Inibitória Mínima de Aderência (CIMA) e Cinética Bactericida 

foram utilizadas bactérias que atuam na iniciação e progressão da cárie 

dentária. O mesmo procedimento foi realizado para o controle positivo, com o 

digluconato de clorexidina a 0,12%. Ao nível de 5% de significância aplicou-se 

o teste t- Student ou de Mann-Whitney. Ensaios pré–clínicos com animais e 

com eritrócitos humanos foram realizados para determinação da toxicidade 

aguda e citotoxicidade do extrato. O extrato de S. paniculatum apresentou CIM 

de 7,81 mg/mL e CIMA de 62,5 mg/mL. S. paniculatum apresentou efeito 

bactericida na concentração de 500 mg/mL em duas horas e na concentração 

de 7,81 mg/mL após quatro horas. S.paniculatum não provocou a morte dos 

animais em nenhuma das concentrações testadas (500 mg/mL até 0,97 

mg/mL) e induziu uma baixa atividade hemolítica na concentração de 7,81 

mg/mL, e apresentou citotoxicidade apenas na concentração de 250 mg/mL. 

Conclui-se que Solanum paniculatum Linn apresentou atividade antibacteriana, 

antiaderente e bactericida e ausência de efeitos toxicológicos.  

Palavras-chave: Fitoterapia, Microbiologia, Toxicidade.  
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TÍTULO: BIOLOGIA REPRODUTIVA DA CURIMATÃ (Prochilodus brevis 

STEINDACHENER, 1875) DURANTE DESENVOLVIMENTO 

ONTOGENÉTICO EM SITUAÇÃO DE CATIVEIRO 

AUTOR: DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS 

ORIENTADOR: RENATA SWANY SOARES NASCIMENTO 

CO-AUTOR: GUSTAVO ALEXANDRE BRAGA DE CARVALHO 

CO-AUTOR: SIMONE ALMEIDA GAVILAN LEANDRO DA COSTA 

CO-AUTOR: ALINE DA COSTA BOMFIM  

Resumo: Prochilodus brevis demonstra um padrão migratório dentro do período 

de reprodução refletindo em algumas limitações para sua reprodução em 

cativeiro. Para conhecer a biologia reprodutiva de P. brevis durante o 

desenvolvimento ontogenético, em cativeiro, realizou-se coletas entre Maio de 

2010 e Abril de 2011. Evidenciou-se ovócitos em cinco fases de 

desenvolvimento. E nos machos foram identificados seis células da linhagem 

espermatogênica. Com as variações morfológicas das gônadas permitiram 

elaborar uma escala com quatro estádios gonadais. As médias dos valores dos 

Índices gonadossomáticos, dos Fatores de condição e da Condição gonadal 

foram condizentes com os estádios de maturação gonadal, apresentando-se 

mais elevadas para fêmeas e machos durante o estádio “maduro”, exceto para 

o FC1 e FC2 nas fêmeas, nas quais mostraram-se mais elevados no estádio 

“em maturação”, e o FC2, que por desconsiderar o peso da gônada demonstra 

o estado fisiológico do peixe sofrendo aumento no estádio de “regressão”, se 

comparado ao estádio anterior. Os resultados para as fêmeas não mostraram 

uma variação gradual dos Fatores de Condição durante o período reprodutivo e 

a ontogenia gonadal, diferente dos machos que a demonstraram. De acordo 

com os resultados obtidos, também pode-se concluir que as fêmeas de P. 

brevis, apresentaram uma maior idade de primeira maturação que os machos. 

Estes, por sua vez, desenvolveram como tática reprodutiva a redução do 

tamanho de primeira maturação.  

Palavras-chave: Histologia gonadal, Prochilodus, aquicultura  
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CÓDIGO: SB0526 

TÍTULO: EFEITO DE PARTÍCULAS DE TITÂNIO NA ESTABILIDADE 

GENÔMICA E CITOTOXICIDADE EM CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS 

HUMANAS 

AUTOR: THAÍS VALÉRIA COSTA DE ANDRADE PIMENTEL 

ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS 

CO-AUTOR: GUILLERMO ORTIZ BRASIL 

CO-AUTOR: JOANA CRISTINA MEDEIROS TAVARES 

CO-AUTOR: DEBORAH AFONSO CORNELIO  

Resumo:  

Com o uso, os implantes ortopédicos de titânio liberam partículas e ions. In 

vivo, células-tronco mesenquimais humanas (hMSC) estão sujeitas à exposição 

e internalização destas micropartículas. Isto pode causar danos no DNA e 

citotoxicidade nas hMSC. O teste de micronúcleo por bloqueio de citocinese 

(CBMNcyt) é um método sensível para mensurar danos no DNA e é capaz de 

quantificar a citotoxicidade. O objetivo deste estudo foi verificar se as partículas 

de titânio livres de endotoxinas podem causar instabilidade genômica e/ou 

citotoxicidade nas hMSC. As hMSC foram expostas à partículas de titânio livre 

de endotoxinas (EFTI) nas concentrações 0, 50 e 100 partículas/célula , e 

0,15ug/mL de mitomicina C como controle positivo. As células foram analisadas 

e classificadas de acordo com Fenech (2007). A viabilidade celular foi 

aproximadamente a mesma para todos os testes realizados. Tanto EFTI quanto 

mitomicina não causaram um aumento dose dependente de micronúcleo nas 

hMSC. A mitomicina causou um aumento de ponte nucleoplasmática com uma 

diferença significativa quando comparado ao controle negativo. O controle 

negativo e ambos tratamentos com titânio mostraram NPB num nível basal sem 

diferença significativa entre eles. Segundo o teste CBMNcyt, o EFTI não foi 

capaz de aumentar a instabilidade genômica nas hMSC e não causou morte 

celular. O uso de EFTI com hMSC isoladas do cordão umbilical se mostrou um 

método seguro para engenharia de tecido e terapia celular.  

Palavras-chave: titânio, células-tronco mesenquimais humanas, micronúcleo  
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO MORFOLOGICA, FUNCIONAL E PROTEICA 

DE CÉLULA TRONCO MESENQUIMAL HUMANA COM CARIÓTIPO 

ALTERADO. 

AUTOR: ISABELLA TANUS JOB E MEIRA 

ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS 

CO-AUTOR: DEBORAH AFONSO CORNELIO 
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CO-AUTOR: DJAIR DOS SANTOS DE LIMA E SOUZA  

Resumo:  

Células-tronco mesenquimais humanas precisam ser expandidas para 

utilização em procedimentos terapêuticos. Contudo, a expansão in vitro pode 

levar ao surgimento de alterações cromossômicas. O estudo analisou se as 

CTMH extraídas do cordão umbilical com uma inversão paracêntrica 

inv(3)(p25p13) mantém suas características fenotípicas e moleculares em nível 

protéico após o cultivo in vitro comparada com as CTMH sem alteração. Ambas 

CTMH foram isoladas da veia do cordão umbilical e depois expandidas in vitro. 

A fim de analisar o perfil de expressão das proteínas totais das CTMH com e 

sem alteração, foi realizada a extração total das proteínas, quantificadas por 

Bradford e submetidas à eletroforese SDS PAGE. O perfil de expressão 

protéico analisado revelou  

que a CTMH com cariótipo alterado apresentou o mesmo padrão de bandas da 

CTMH sem  

alteração. Neste estudo, foi demonstrado que a inversão paracentrica da 

CTMH não afetou sua capacidade de se diferenciar e de se proliferar, 

preservando sua morfologia, perfil de expressão de marcadores de superfície e 

de proteínas. Adicionalmente, ainda será realizada espectrometria de massa 

ORBITRAP. Esses resultados irão fornecer dados importantes nos processos 

moleculares e terapêuticos para utilização das CTMH.  

Palavras-chave: célula tronco mesenquimal humana, expressão de proteínas  
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CÓDIGO: SB0530 

TÍTULO: DIVERSIDADE DE FUNGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES 

(GLOMEROMYCOTA) EM BREJO DE ALTITUDE DA CHAPADA DO 

ARARIPE, CEARÁ. 

AUTOR: JULIANNY CHRISTINE CAVALCANTE DAS N V MEDEIROS 

ORIENTADOR: BRUNO TOMIO GOTO  

Resumo:  

Os fungos micorrízicos arbusculares (FMA) compõem a biota edáfica formando 

associação simbiótica com a maioria das plantas em diversos ecossistemas 

terrestres. São simbiontes obrigatórios e necessitam do hospedeiro para 

completar seu ciclo de vida. Apesar da ampla distribuição desses fungos, são 

restritos os trabalhos de levantamento em diversos ecossistemas, notadamente 

em áreas do semi-árido brasileiro, como em brejos de altitude no bioma 

Caatinga. Por esta razão, este trabalho objetiva relatar a diversidade de FMA 

em áreas de brejo de altitude da Chapada do Araripe, Crato, CE. Amostras de 

solo rizosférico foram coletadas em zigue-zague em três diferentes áreas. Os 

glomerosporos foram extraídos por peneiramento úmido e centrifugação em 

sacarose 50%, separados por cor e tamanho e montados em lâminas para 

identificação. No total 11 espécies de FMA distribuídas em quatro famílias 

foram identificadas: Acaulospora denticulata Sieverd. & S. Toro, A. foveata 

Trappe & Janos, A. spinosa C. Walker & Trappe, Acaulospora sp.1 

(Acaulosporaceae), Dentiscutata colliculosa B.T. Goto & Oehl., Fuscutata rubra 

(Stürmer & J.B. Morton) Oehl et al. (Dentiscutataceae), Gigaspora sp.1 

(Gigasporaceae), Glomus etunicatum W.N. Becker & Gerd., Glomus sp.1, 

Glomus sp.2, Glomus sp.3 (Glomeraceae). Conhecer a diversidade de FMA em 

brejo de altitude é de extrema importância para ampliar os dados referentes a 

padrões de distribuição das espécies e para futuras políticas de conservação 

desse bioma único.  

Palavras-chave: Taxonomia, Caatinga, brejo de altitude.  
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TÍTULO: CONCENTRAÇÃO DE ALFA-TOCOFEROL EM AMÊNDOAS DE 

CASTANHA-DE-CAJU TORRADAS, DISPONÍVEIS PARA CONSUMO 

HUMANO EM GRANDES REDES DE SUPERMERCADOS DE NATAL, EM 

FUNÇÃO DO TEMPO DE ARMAZENAMENTO. 

AUTOR: PRISCILA NUNES COSTA 

ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN 

CO-AUTOR: SÉPHORA LOUYSE SILVA DE AQUINO 

CO-AUTOR: EVELLYN CÂMARA GRILO  

Resumo:  

O alfa-tocoferol, que é obtido através da dieta, é um importante agente 

antioxidante natural que tem influência no retardo do envelhecimento e na 

proteção a doenças crônicas não transmissíveis. Este trabalho objetivou avaliar 

a concentração de alfa-tocoferol em amêndoas de castanha-de-caju torradas 

com e sem sal e verificar se os níveis variam com o tempo de armazenamento. 

As castanhas-de-caju foram adquiridas em grandes supermercados de Natal e 

foram armazenadas à temperatura ambiente. A determinação do alfa-tocoferol 

foi feita por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência. As diferenças foram 

consideradas estatisticamente significativas quando p<0,05. No tempo zero, as 

concentrações médias nas castanhas com e sem sal, expressas em mg/100g 

de castanha, foram 1,01 ± 0,19 e 0,91 ± 0,01, respectivamente. Após o tempo 

de armazenamento (90 dias), foram 0,76 ± 0,09 (com sal) e 0,77 ± 0,08 (sem 

sal). Não houve diferença estatística, ao se comparar a concentração de alfa-

tocoferol, no tempo zero e após o tempo de armazenamento, entre as amostras 

de castanhas torradas com (p=0,17) e sem (p=0,22) sal. Diante desses 

resultados, verifica-se que o tempo de armazenamento não afetou a 

concentração de alfa-tocoferol nas amostras analisadas.  

Palavras-chave: castanha-de-caju, alfa-tocoferol, tempo de armazenamento  
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CÓDIGO: SB0532 

TÍTULO: Avaliação da porcentagem e distribuição de gordura corporal em 

pacientes diabéticos atendidos pelo SUS em Natal. 

AUTOR: MERIELY SOARES ROCHA 

ORIENTADOR: FERNANDO AUGUSTO LAVEZZO DIAS  

Resumo:  

O diabetes mellitus (DM),é uma doença crônica, geralmente associada com 

complicações diversas, sendo que as complicações cardiovasculares são 

frequentes e responsáveis por grande parte da mortalidade deste grupo. Um 

fator de risco adicional que aumenta a morbidade e está relacionado com a 

incidência de doença cardiovascular é o sobrepeso. Para uma adequada 

orientação preventiva e para determinação mais precisa do grau de 

sobrepeso/obesidade métodos não invasivos e de fácil aplicação, como a 

bioimpedância corporal, tem sido utilizados na prática clínica. Foram estudados 

41 pacientes com diabetes em acompanhamento no Sistema Único de Saúde 

do Município de Natal, RN (Hospital Universitário Onofre Lopes e na Policlínica 

de Neópolis - Sul). O peso (Kg) e altura (metros) foram em média de 66,81 ± 

11,96 e 1,55 ± 0,077; respectivamente.O Índice de Massa Corporal foi em 

média 27,49 ± 5,18,respectivamente. O Índice Cintura Quadril 

em homens teve como média 0,92±0,037 e em mulheres 0,89±0,07;a média de 

percentual de gordura corporal nas mulheres foi de 40,24% ± 7.04 e nos 

homens 26,67% ± 6,78 ambos acima dos valores normais encontrados em 

população normal que variam de 33% a 35% para mulheres e 23% a 25% para 

homens; a média Taxa Metabólica Basal nas mulheres 1226 Kcal ± 126,3 e nos 

homens 1394 Kcal ± 111.2.Foi encontrada uma alta porcentagem do IMC 

anormal, principalmente em mulheres, totalizando nestas 80,76% acima do 

normal e sendo quase 1/5 classificados como obesidade.  

Palavras-chave: diabetes mellitus, bioimpedancia  
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CÓDIGO: SB0533 

TÍTULO: Avaliação de polissacarídeos de algas como agentes antitrombóticos 

in vivo e em células endoteliais. 

AUTOR: HUGO WESCLEY BARROS ALMEIDA 

ORIENTADOR: LUCIANA GUIMARAES ALVES FILGUEIRA 

CO-AUTOR: THIAGO GOMES COSTA 

CO-AUTOR: KAHENA DE QUEVEDO FLORENTIN 

CO-AUTOR: EDDA LISBOA LEITE  

Resumo:  

Fucana é um termo utilizado para designar uma família de polissacarídeos 

sulfatados que contém fucose, os quais possuem várias atividades 

farmacológicas. A fração 1,0v (precipitada com 1,0v de acetona) foi purificada 

por cromatografia em troca iônica e gel filtração, originando as fucanas A e B. A 

relação molar para as fucanas A e B foi de 1:1:3,6:0,8:1 e 1:0,8:4,5:0,1:2, 

respectivamente e a massa molecular aproximada foi de 21kDa para a fucana 

A e de 26 kDa para a fucana B. Acredita-se que a fucana A possua uma 

estrutura central composta de ácidos urônicos com ramificações de xilose, 

fucose e galactose. A fucana A apresentou atividade antitrombótica “in vivo” de 

maneira tempo-dependente e também por estimular a síntese de heparam 

sulfato em células endoteliais de aorta de coelho. A atividade estimulatória 

mostrou ser dose-dependente e o estímulo máximo ocorre com a g/mL de 

fucana A, equiparando-se a heparina. A fucana dessulfatada não foi capaz de 

estimular a síntese do HS, ao passo que a fucana A biotinilada não perdeu a 

capacidade de estimular a síntese do HS antitrombótico. Esses resultados 

demonstram uma fucana com ação antitrombótica que possui capacidade de 

interação com células endoteliais e moléculas de matriz. Desse modo 

sugerimos que a fuc A pode exercer diversas funções farmacológicas em 

outros sistemas experimentais.  

Palavras-chave: Fucana, Dictyota, Atividade antitrombótica  
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CÓDIGO: SB0535 

TÍTULO: Análise da Toxicidade Aguda e Citotoxicidade do extrato isolado da 

parte aérea da Bidens pilosa. 

AUTOR: MARIANNE GARCIA DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: VALTER FERREIRA DE ANDRADE NETO 

CO-AUTOR: CLAUDIO BRUNO SILVA DE OLIVEIRA 

CO-AUTOR: THALES LIRA DE MEDEIROS 

CO-AUTOR: YWLLIANE DA SILVA RODRIGUES MEURER  

Resumo:  

A Bidens pilosa possui atividade antimalárica, antioxidante e antiinflamatória já 

descrita pelo nosso grupo. Assim, este trabalho visa avaliar a toxicidade de 

extratos complexados para o desenvolvimento de fitoterápicos. O teste de 

toxicidade aguda foi realizado em camundongos Swiss. Extratos obtidos da 

parte área da B. pilosa foram complexadas com o adjuvante beta-Ciclodextrina 

(Bp/beta- C) e o adjuvante aerosil (Bp/AE), administrados nas doses de 300, 

1000 e 2000 mg/kg. Os animais foram observados quanto à mortalidade, 

piloereção, locomoção, contrações abdominais e diarréia. A citotoxicidade dos 

compostos foi avaliada medindo a viabilidade da linhagem celular HEK293 

(método de MTT) em microplacas de 96 poços (10.000 células/poço). 

200ul/poço das amostras testes foram adicionadas às microplacas cultivadas 

com células HEK 293, em 7 diferentes concentrações (0.156 à 10mg/ml). Após 

3 horas, as placas foram lidas em espectrofotômetro (570nm). In vivo, os 

compostos causaram leve a moderada piloereção nos animais, somente nas 

doses de 1000mg/ml e de 2000mg/ml. Não houve mortalidade dos grupos 

frente às diversas doses testadas. Nos testes de citotoxidade foi determinado o 

IC50 para todos os extratos testes (Extrato bruto = 2000 µg/ml; Bp/beta-C = 

1573 µg/ml; Bp/AE = 156 µg/ml). As formulações testadas apresentam 

toxicidade branda a moderada. Ensaios biológicos serão conduzidos para 

avaliação destes compostos em modelos de toxoplasmose in vivo e in vitro.  

Palavras-chave: Toxoplasmose, toxicidade aguda, citotoxicidade, Bidens Pilosa  
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CÓDIGO: SB0537 

TÍTULO: Fatores relacionados a efetividade da terapia compressiva na 

cicatrização de úlcera venosas 

AUTOR: AMINNA KELLY ALMEIDA DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES 

CO-AUTOR: MANUELA PINTO TIBÚRCIO 

CO-AUTOR: EURIDES ARAUJO BEZERRA DE MACEDO 

CO-AUTOR: LIVIA SEMELE CAMARA BALDUINO  

Resumo:  

Estudo analítico de intervenção do tipo terapêutico não randomizado com 

controle intragrupo, com o objetivo de analisar o custo-efetividade da terapia 

compressiva com bota de Unna. A amostra foi de 18 pacientes. A coleta de 

dados foi realizada por meio da aplicação do instrumento de pesquisa na 

admissão dos pacientes ao estudo e nas dez avaliações subsequentes. Os 

dados foram analisados no SPSS 15.0, através de estatística descritiva e 

inferencial. Entre os pesquisados, predominaram: o sexo feminino, idade média 

de 57,6 anos, baixo nível de escolaridade e de renda, maioria aposentada, 

desempregada, com posição ortostática maior que seis horas por dia. No perfil 

do estado de saúde houve predomínio de sono, repouso e elevação dos 

membros inferiores inadequados, ausência de tabagismo e/ou etilismo, 

presença de hipertensão arterial . A maioria apresentou a primeira UV há mais 

de 10 anos, recidivas, edema discreto, hiperpigmentação, 

lipodermatoesclerose, telangiectasias, dor leve, exsudato seroso, lesões 

pequenas, com predominância de tecido de granulação e/ou epitelização. Após 

o acompanhamento com bota de Unna, foi observada redução das lesões em 

todos os pacientes do estudo, com cicatrização total em 27,8% destes entre 1 e 

5 semanas de tratamento. Após as análises de custo-efetividade, concluímos 

que a bota de Unna é mais efetiva do que a terapia convencional no processo 

de cicatrização de UV.  

Palavras-chave: Enfermagem; úlcera venosa; tratamento; custo-efetividade.  
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CÓDIGO: SB0538 

TÍTULO: PRELIMINARES SOBRE O PERFIL DOS ÓBITOS NEONATAIS EM 

UMA MATERNIDADE ESCOLA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

AUTOR: CLARA TAVARES RANGEL 

ORIENTADOR: NILBA LIMA DE SOUZA  

Resumo:  

Introdução: A mortalidade neonatal no país apresenta um desafio para os 

serviços de saúde e sociedade. Nos países desenvolvidos, as taxas de 

infecção hospitalar (IH) em Unidades de Terapias Intensivas Neonatais (UTIN) 

variam de 8,4 a 26%. No Brasil são registradas taxas entre 18,9 a 57,7% de 

infecção. No Rio Grande do Norte (RN), a mortalidade infantil têm caído ao 

longo dos anos, mas a neonatal persiste. No período de 2000 a 2008 à 

mortalidade neonatal, tem se mantido estável entre 10 e 12 óbitos/ 1.000 NV. 

Assim, a pesquisa intitulada “PERFIL DO ÓBITO NEONATAL ASSOCIADO À 

INFECÇÃO HOSPITALAR EM UMA MATERNIDADE ESCOLA DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO NORTE” CEP/HUOL 563/11, apresentará o perfil dos 

óbitos neonatais associados à infecção hospitalar no coorte de fevereiro de 

2009 a fevereiro de 2011. Assim, o presente trabalho tem como objetivo: 

apresentar os primeiros registros encontrados na CCIH da maternidade escola 

referentes aos óbitos neonatais no período de coorte do projeto acima citado. 

Metodologia: Coletar dados nos registros da CCIH referente aos números de 

óbitos no período selecionado. Resultados: No período selecionado o no de 

nascidos vivos foi de 8289 com registro de 122 óbitos. Destes, 20 foram 

relacionados à infecção hospitalar, dos quais 14 eram neonatos. Conclusão: 

Dos óbitos relacionados à IH registrados na UTIN/MEJC 70% eram neonatos o 

que reflete a necessidade de intervenção da equipe para redução desses 

óbitos, alguns deles por causas evitáveis.  

Palavras-chave: Obito. Infeccao hospitalar. Unidades de Terapia Intensiva.  
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CÓDIGO: SB0539 

TÍTULO: EXTRAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE FUCANAS DA ALGA 

MARINHA Dictyota menstrualis. 

AUTOR: THIAGO GOMES COSTA 

ORIENTADOR: LUCIANA GUIMARAES ALVES FILGUEIRA 

CO-AUTOR: EDDA LISBOA LEITE 

CO-AUTOR: HUGO WESCLEY BARROS ALMEIDA 

CO-AUTOR: CELINA MARIA PINTO GUERRA DORE  

Resumo:  

Fucana é um termo utilizado para designar uma família de polissacarídeos 

sulfatados que contém fucose, os quais possuem várias atividades 

farmacológicas. Heterofucanas foram extraídas da alga Dictyota menstrualis 

por proteólise com a enzima maxatase e posterior precipitação dos 

polissacarídeos com concentrações crescentes de acetona. A fração 1,0v 

(precipitada com 1,0v de acetona) foi purificada por cromatografia em troca 

iônica e gel filtração, originando as fucanas A e B. A relação molar para as 

fucanas A e B foi de 1:1:3,6:0,8:1 e 1:0,8:4,5:0,1:2, respectivamente e a massa 

molecular aproximada foi de 21kDa para a fucana A e de 26 kDa para a fucana 

B. Acredita-se que a fucana A possua uma estrutura central composta de 

ácidos urônicos com ramificações de xilose, fucose e galactose. A fucana A 

não mostrou possuir atividade anticoagulante in vitro pelo método da USP e 

também frente aos métodos APTT e PT.  

Palavras-chave: Fucana, Dictyota, Caracterização Estrutural.  
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CÓDIGO: SB0542 

TÍTULO: Avaliação estrutural da heparina cúprica e seu potencial 

anticoagulante AUTOR: IGLESIAS DE LACERDA BEZERRA 

ORIENTADOR: SUELY FERREIRA CHAVANTE 

CO-AUTOR: CINTHYA MONTENEGRO DE VASCONCELOS SILVA 

CO-AUTOR: GIULIANNA PAIVA VIANA DE ANDRADE SOUZA 

CO-AUTOR: RÔMULO DOS SANTOS CAVALCANTE  

Resumo:  

Estudos recentes mostram que a heparina é capaz de interagir com inúmeros 

íons e que sua obtenção em diferentes formas catiônicas altera sua estrutura, 

influenciando as atividades biológicas em que este polissacarídeo está 

envolvido. Dentre essas formas, destaca-se a heparina associada aos íons de 

Cu(II). Apesar do seu potencial terapêutico, sua utilização é limitada devido a 

complicações hemorrágicas decorrentes de sua atividade anticoagulante. Por 

isso, a heparina de baixo peso molecular (HBPM) vem sendo empregada como 

uma alternativa, por apresentar menor risco hemorrágico. O trabalho teve como 

objetivo obter HBPM na forma cúprica, analisar a interação entre a HBPM e 

Cu(II) e comparar o potencial anticoagulante da heparina nas diferentes formas 

catiônicas, cúprica e sódica. Foram utilizadas abordagens físico-química, RMN 

e FT-IR, para a avaliação das alterações estruturais sofridas pela HBPM 

cúprica, assim como, realizar a avaliação da atividade anticoagulante através 

de ensaios de tempo de tromboplastina parcial. Os resultados mostraram uma 

forte modificação estrutural sofrida pela HBPM após a adição de íons de Cu(II). 

Além disso, foi observado que o efeito da heparina cúprica sobre o tempo de 

coagulação difere do observado para a heparina sódica. A obtenção de 

heparina complexada ao cobre, através de uma metodologia simples e de 

baixo custo, poderá fornecer dados estruturais importantes para o 

entendimento de como essas interações (heparina-íon-proteínas) são 

reguladas.  

Palavras-chave: Heparina de baixo peso molecular, Cobre(II), RMN e FT-IR  
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CÓDIGO: SB0544 

TÍTULO: Extração e Purificação de um heparinóide do camarão cinza (L. 

vannamei) e Avaliação de seu Potencial Hemorrágico 

AUTOR: CINTHYA MONTENEGRO DE VASCONCELOS SILVA 

ORIENTADOR: ADRIANA DA SILVA BRITO 
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Resumo:  

Devido a sua capacidade de modular a atividade de proteínas envolvidas em 

processos biológicos importantes, tais como inflamação, câncer e cicatrização, 

a heparina tem sido alvo de estudos que visam o desenvolvimento de novos 

fármacos. Entretanto, o aproveitamento de todo seu potencial terapêutico é 

limitado por complicações hemorrágicas que acompanham seu uso, o que vem 

estimulando a pesquisa por análogos de heparina, heparinóides, com efeitos 

colaterais reduzidos. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi extrair e 

caracterizar heparinóides do cefalotórax do camarão Litopenaeus vannamei, 

avaliar o seu risco hemorrágico e compará-lo ao da heparina de mamíferos. 

Após extração por proteólise, fracionamento com acetona, e cromatografia de 

troca-iônica, o composto isolado do camarão foi caracterizado por análises 

eletroforéticas e seu efeito hemorrágico foi avaliado pelo modelo da cauda 

escarificada desenvolvido por Cruz e Dietrich (1967). Os resultados mostraram 

a presença de um heparinóide em L. vannamei com comportamento 

eletroforético semelhante ao da heparina de mamíferos, porém com um efeito 

hemorrágico negligenciável. O baixo potencial de sangramento do composto 

isolado do camarão faz dele uma molécula bastante atrativa para o estudo de 

seu potencial terapêutico. Por essa razão, é uma das perspectivas desse 

trabalho investigar o efeito do heparinóide sobre a atividade de proteínas 

envolvidas na inflamação.  

Palavras-chave: Heparina; potencial terapêutico;heparinóide;hemorragia  
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CÓDIGO: SB0546 

TÍTULO: Estudo fitoquímico preliminar de extratos aquosos de folhas, galhos e 

raízes de Jatropha gossypiifolia e Jatropha mollissima (Euphorbiaceae) 

AUTOR: JACYRA ANTUNES DOS SANTOS GOMES 

ORIENTADOR: MATHEUS DE FREITAS FERNANDES PEDROSA 

CO-AUTOR: MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA LIMA 

CO-AUTOR: JULIANA FELIX DA SILVA 

CO-AUTOR: SILVANA MARIA ZUCOLOTTO LANGASSNER  

Resumo:  

O gênero Jatropha (Euphorbiaceae) apresenta diversas espécies renomadas 

por seu variado uso popular, dentre as quais podem ser citadas Jatropha 

gossypiifolia (pinhão-roxo) e Jatropha mollissima (pinhão-bravo). Atividades 

biológicas como anti-inflamatória, antimicrobiana, antineoplásica, 

antipeçonhenta e antitérmica são as mais comumente relatadas para essas 

espécies. Assim, visando fundamentar seu uso empírico, o presente estudo 

tem como objetivo realizar análises fitoquímicas qualitativas dos extratos 

aquosos de folhas, galhos e raízes de J. gossypiifolia e J. mollissima através de 

triagem fitoquímica e cromatografia em camada delgada (CCD), para dessa 

forma conhecer os principais constituintes presentes e avaliar a potencialidade 

de diferentes partes dessas plantas para obtenção de moléculas bioativas. Na 

triagem fitoquímica, foi detectada a presença de alcalóides, fenóis, flavonóides, 

gomas, lactonas, saponinas e taninos para ambas as espécies; resinas e 

quinonas foram encontradas apenas nos extratos de J. gossypiifolia e de J. 

mollissima, respectivamente. Na CCD foi observada a presença de flavonóides 

(vitexina e isoquercetina) como principais substâncias presentes nos extratos 

de folhas de ambas as espécies, sendo observada semelhança entre os seus 

perfis cromatográficos. A partir dos resultados obtidos, poderão ser realizados 

estudos biológicos biomonitorados objetivando isolar compostos visando o 

desenvolvimento de novas alternativas terapêuticas.  

Palavras-chave: Jatropha gossypiifolia, Jatropha mollissima, CCD, triagem 

fitoquímica.  
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CÓDIGO: SB0548 

TÍTULO: Recursos Humanos nos Espaços de Negociação e Pactuação do 

Sistema Único de Saúde 

AUTOR: JANAYNA PATRÍCIA DE MELO 

ORIENTADOR: JANETE LIMA DE CASTRO 

CO-AUTOR: DOUGLAS FERREIRA ENEDINO ALBINO 

CO-AUTOR: ANDRIÉRIO LOPES PEREIRA SOBRINHO  

Resumo:  

O presente trabalho integra pesquisa ampliada sobre como as políticas de 

gestão do trabalho e da educação do Sistema Único de Saúde (SUS) são 

discutidas nas instâncias de gestão e participação social do citado sistema de 

saúde. Seu objetivo principal consistiu em identificar a inserção temática da 

Gestão do Trabalho e da Educação na agenda da Comissão Intergestores 

Bipartite (CIB/RN), do Conselho Estadual de Saúde (CES) e Conselho 

Municipal de Saúde (CMS) no ano de 2010, dando continuidade ao trabalho 

realizado em 2009. A opção, como método de pesquisa, foi o estudo de caso. 

As Atas das reuniões da CIB/RN, do CES/RN e do CMS/Natal foram os 

documentos cartografados. Os resultados refletem a pouca frequência da 

discussão do tema nos espaços de negociação e pactuação do SUS e 

problemas como a falta de capacitação profissional dos trabalhadores e 

precárias condições de trabalho, os quais são questionados pelo segmento dos 

trabalhadores no Conselho Municipal de Saúde. A maior parte das questões 

pautadas pelo gestor se refere à movimentação de trabalhadores da Funasa.  

Palavras-chave: Espaços de Negociação e Pactuação do Sistema Único de 

Saúde  
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CÓDIGO: SB0549 

TÍTULO: Buscando na literatura o conhecimento de adolescentes brasileiros 

sobre as DSTs 

AUTOR: RAFAELLA CRISTINA DE SOUZA ARAÚJO 

ORIENTADOR: CLELIA ALBINO SIMPSON 

CO-AUTOR: LUCÉLIA MARIA CARLA PAULO DA SILVA DUARTE 

CO-AUTOR: MÔNICA GISELE COSTA PINHEIRO 

CO-AUTOR: THAYSE MINOSA DOS SANTOS SILVA  

Resumo: As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) ainda configuram-se 

como um dos principais problemas de saúde pública em nível mundial na 

atualidade. A população mais susceptível às DSTs é constituída por 

adolescentes e jovens em razão da prática de relações sexuais desprotegidas. 

OBJETIVO: Ressaltar a produção cientifica atual sobre o conhecimento e 

prevenção de adolescentes brasileiros frente às DSTs. METODOLOGIA: Trata-

se de uma revisão de literatura realizada nas bases da BVS. Descritor: DST e 

adolescentes. Critérios de inclusão: artigos completos online com informações 

relevantes ao estudo proposto. Amostra inicial: 152 artigos, final: 21 que 

preencheram os critérios do estudo. RESULTADOS: Os estudos mostram que 

os adolescentes não sabem reconhecer uma DST, como também que uma 

parcela significativa de jovens apesar de conhecer o preservativo, não o 

utilizam de forma correta, além disso, têm pouca compreensão das 

vulnerabilidades expostas numa prática sexual desprotegida. Entretanto, após 

ações de educação, verificou-se a expressão do compromisso dos jovens em 

adotar práticas do comportamento sexual seguro. CONCLUSÃO: Constata-se 

que há muito preconceito e tabu ao se falar sobre sexualidade e DSTs com a 

população jovem. Segundo os estudos, a educação em saúde é um 

instrumento imprescindível para disseminação de conhecimento e 

desenvolvimento de habilidades junto aos jovens como forma de promover e 

prevenir a saúde através da garantia de mudança comportamental.  

Palavras-chave: Adolescentes, Comportamento Sexual e Doença Sexualmente 

Transmissível.  
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Resumo:  

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as hemoglobinopatias 

afetam cerca de 7% da população mundial, gerando problemas de saúde 

pública em alguns países. No Brasil, elas são as principais causas de anemias 

hereditárias, principalmente as hemoglobinas anormais (Hb S e Hb C) e as 

talassemias (alfa e beta). O objetivo deste estudo foi realizar o diagnóstico 

laboratorial de hemoglobinas anormais e talassemias em pacientes com 

anemia e/ou hipocromia a esclarecer. No período de março a junho de 2011 

foram examinadas amostras de sangue de 49 pacientes (31 do sexo masculino 

e 18 do sexo feminino) com idade entre 8 meses e 60 anos encaminhados ao 

Laboratório de Hematologia do Departamento de Análises Clínicas e 

Toxicológicas da UFRN para diagnóstico a esclarecer. Todas as amostras 

foram submetidas às seguintes análises laboratoriais: eritrograma, eletroforese 

de hemoglobina em pH alcalino, teste de solubilidade, dosagem de Hb A2 e Hb 

F, e análise molecular da deleção -alfa3.7 por PCR. Dos 49 pacientes, 26 

(53,1%) apresentaram algum tipo de hemoglobinopatia, assim distribuídas: 19 

(38,8%) com talassemia alfa, 2 (4,1%) apresentaram talassemia beta, 4 (8,2%) 

tinham traço falciforme (HbAS) e 1 (2%) era portador de hemoglobina SC. Três 

pacientes com talassemia alfa apresentaram co-herança (2 com HbAS e 1 com 

talassemia beta). Os resultados obtidos mostram a importância do diagnóstico 

das hemoglobinopatias a fim de contribuir para o tratamento correto do 

paciente.  

Palavras-chave: Hemoglobinas anormais, talassemias, diagnóstico laboratorial  
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Resumo:  

As UVs estão sendo responsáveis por considerável impacto econômico devido 

às elevadas incidências e prevalências dessas lesões crônicas. O tratamento 

da UV é longo e complexo, exigindo conhecimento específico, habilidade 

técnica e participação do portador e sua família. Uma das terapêuticas 

reconhecida no tratamento de UVs é a técnica compressiva como bota de unna 

ou meia elástica. Estudo descritivo-analítico longitudinal de intervenção do tipo 

ensaio clínico randomizado, que objetiva avaliar a evolução da efetividade das 

terapias compressivas de membros inferiores no processo de cicatrização de 

úlceras venosas de pacientes atendidos no ambulatório de clínica cirúrgica do 

Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) situado no município de Natal/RN. 

A população do estudo foi composta por 64 pacientes portadores de UV 

atendidos no HUOL, escolhida de forma aleatória, sendo 32 no grupo controle 

submetidos apenas a curativos das úlceras e 32 no grupo experimental serão 

submetidos a terapia compressiva (bota de unna, faixa elástica e meia 

elástica). Os dados serão coletados por 6 meses, organizados em banco de 

dados, exportados para o SPSS, codificados e tabulados. A análise será 

estatística descritiva e aplicação de testes Qui-quadrado. Todos os pacientes 

apresentaram redução de suas lesões e que o percentual variou de 32,5% a 

100% de redução, com cicatrização total em cinco pacientes (27,8% da 

amostra), e média de redução de área de 73,5% ± 25,9.  

Palavras-chave: Enfermagem; úlcera venosa; tratamento; custo-efetividade.  
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Resumo:  

O balé clássico é uma dança que exige uma aptidão motora ampla e 

diversificada. Rosa Neto (2002) propõe seis habilidades como elementos 

básicos da motricidade: esquema corporal e rapidez; linguagem e organização 

temporal; equilíbrio; motricidade fina; motricidade global e organização 

espacial. Foi realizada uma investigação na Motricidade Global com objetivo de 

comparar os resultados das crianças da Escola de Ballet Maria Cardoso antes 

e depois de uma intervenção proposta. Trata-se de um estudo exploratório, 

descritivo, longitudinal, de campo e comparativo. Participaram 24 crianças do 

sexo feminino, entre 3 a 11 anos de idade. Utilizamos a Escala de 

Desenvolvimento Motor que permite uma estimativa da Idade Motora em 

relação à Idade Cronológica. A intervenção teve em média a duração de três 

meses, tendo sido aplicados exercícios (em média dois por semana) propostos 

nas sessões de balé clássico, alongamento e baby-class. Após o período de 

intervenção duas crianças nesta habilidade em questão apresentaram-se como 

inadequadas, gerando um aumento em geral de 12% para 17%. Esse aumento 

pode ter sido o inicio da fase puberal que leva ao estirão de crescimento. Uma 

das crianças atrasadas apresentou adequação na reavaliação. Para as outras 

o tempo de intervenção pode não ter sido suficiente, o maior número e/ou 

diferentes exercícios nas sessões semanais pode ser necessário ou a 

complementação com outras atividades ou modalidade esportiva para 

contemplar esta habilidade.  

Palavras-chave: Aptidão motora, dança e criança.  
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Resumo:  

A assistência pré-natal é uma importante fase associada ao ciclo gravídico 

puerperal visando manter a integridade e o bem–estar materno e fetal, além de 

identificar problemas que possam acarretar riscos à saúde de ambos. A 

parceria da equipe de saúde com a gestante e seu parceiro pode render bons 

frutos refletindo numa assistência de qualidade e propiciando uma maior 

adesão da grávida ao pré-natal. No decorrer do tempo, observa-se a ausência 

dos homens nas atividades que incluem planejamento familiar e consultas pré-

natais. Esse fato tende a ser desfavorável para o bom andamento da 

assistência prestada à mulher durante a fase reprodutiva. O objetivo deste 

estudo foi verificar na literatura a contribuição da participação do homem no 

acompanhamento pré-natal. Para este estudo foram utilizados artigos 

publicados de 2004 a 2011 encontrados nas bases de pesquisa Lilacs, Scielo e 

Google Acadêmico, como também documentos do Ministério da saúde. O 

homem tem importância fundamental no acompanhamento da gestante durante 

a gravidez, sua participação nas consultas e na realização de exames ajuda no 

esclarecimento de dúvidas, na preparação do casal para a nova situação e na 

geração de confiança por parte da mãe. Portanto, essa é uma questão de 

grande relevância social que contribuirá para uma assistência pré– natal de 

qualidade e satisfatória.  

Palavras-chave: Enfermagem; Assistência pré-natal; Cônjuges.  
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Resumo:  

A utilização de plantas medicinais é uma das mais antigas alternativas para o 

tratamento das enfermidades humanas há milênios. A Bidens pilosa L. (picão- 

preto) um bom exemplo deste conhecimento e vem sendo estudada quanto ao 

seu potencial antimalárico desde 1999 por nosso grupo. Neste trabalho foi 

avaliada a toxicidade aguda das formulações farmacêuticas do extrato aquoso 

da raiz da B. Pilosa. As formulações (Extrato bruto (Eb), Eb plus &#946;-

ciclodextrina e Eb bruto plus Aerosil:CMC) foram administrados em doses 

únicas (per gavage) nas concentrações de 300, 1000 e 2000 mg\kg em grupos 

de camundongos albinos, linhagem Swiss. A amostra Eb foi diluída em água 

destilada; as demais amostras foram diluídas em DMSO (10% concentração 

final). Neste estudo os parâmetros piloereção, sede, fome, contração 

abdominal, diarréia, hipo e hiperatividade, tremores e mortalidade foram 

avaliados. Os grupos que receberam as doses de 300mg\kg e 1000mg/kg 

apresentaram efeitos brandos de piloereção, hiperatividade e contração 

abdominal. Na dose de 2000mg/kg foram observados piloereção (moderada), 

contração abdominal e hopoatividade. Não houve mortalidade com nenhuma 

das doses testadas. Os compostos apresentaram níveis de toxicidade dose- 

dependente. Com base nos resultados, a próxima etapa do projeto será avaliar 

a atividade anti-toxoplásmica dos extratos em modelos in vitro e in vivo de 

Toxoplasma gondii.  

Palavras-chave: Bidens pilosa, Toxoplasma gondii, toxicidade aguda.  
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TÍTULO: Ratas prenhes expostas a cilindrospermopsinas: investigação de 
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Resumo:  

INTRODUÇÃO: A cilindrospermopsina (CYN) pode contaminar reservatórios de 

água utilizados para abastecimento público. Por não ser retida nas estações de 

tratamento, essa cianotoxina pode gerar problemas de saúde pública. 

OBJETIVO: Nesse trabalho, efeitos tóxicos pela exposição oral a CYN por 

ratas prenhes foram investigados. METODOLOGIA: Ratas Wistar prenhes, 

agrupadas em 4 grupos (10/grupo), receberam por gavagem, a partir do 1o dia 

de gestação (por 20 dias) soluções aquosas de CYN (0; 0,03; 0,3 e 3 

µg/Kg/dia) com concentrações igual/inferiores à estabelecida como o valor 

máximo permitido em água potável pelo MS. No 20o dia, o animal foi 

anestesiado e as amostras coletadas. Concentrações de creatinina, uréia, 

gama-GT, ALT e AST foram determinadas do soro dos animais, análises 

histopatológicas de porções teciduais de fígado e de rim foram realizadas, o 

peso desses órgãos comparados e os dados analisados por ANOVA e t-

student. Os procedimentos foram aprovados pela CEUA/UFRN (Proc.28/2010). 

RESULTADOS: Os parâmetros estimados mostraram-se inalterados nos 4 

grupos experimentais, exceto o índice de uréia, que foi maior no grupo exposto 

à maior dose (p<0,05) em comparação ao grupo controle. Foi observado 

também um aumento de peso do rim (p<0,05) das ratas desse mesmo grupo 

comparando com grupo controle. DISCUSSÃO: O estudo sugere que a 

exposição oral à CYN em água potável, em concentrações consideradas 

adequadas pelo MS, é capaz de iniciar nefrotoxicidade em ratas prenhes.  

Palavras-chave: cilindrospermopsina, toxina, reprodução, nefrotoxicidade, rato  
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Resumo:  

A inflamação pode ser entendida como uma reação altamente complexa do 

organismo contra diversos estímulos que podem causar algum tipo de injúria 

celular. No entanto, uma resposta inflamatória exagerada pode culminar na 

perda da função de um tecido ou órgão. Assim, torna-se necessário a 

intervenção do processo com a administração de anti-inflamatórios. Devido a 

alguns efeitos colaterais indesejáveis resultantes do uso desses 

medicamentos, é de nosso interesse pesquisar se compostos análogos a 

heparina (heparinoides) são capazes de intervir na resposta imune, sem que 

apresente alterações hemostáticas típicas da ação da heparina. Diante disso, o 

heparinóide purificado do cefalotórax do camarão Litopenaeus vannamei, teve 

sua atividade anticoagulante quantificada e comparada com a heparina padrão. 

Além disso, foi avaliada a capacidade da heparina e do heparinóide em intervir 

na migração leucocitária em um modelo de peritonite aguda. Os resultados 

revelam que a heparina possui um efeito anticoagulante superior ao do 

heparinoide e que ambos os compostos são capazes de reduzir 

significativamente a infiltração celular. Esses dados indicam que o heparinóide 

pode servir como uma droga terapêutica alternativa ao uso da heparina, cuja 

aplicação como anti-inflamatório ainda é limitada devido as complicações 

hemorrágicas. Portanto, o heparinóide pode servir para direcionar o 

desenvolvimento de agentes terapêuticos específicos para o tratamento de 

doenças inflamatórias.  

Palavras-chave: Heparinóide; heparina; inflamação; anti-inflamatório; camarão  
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Resumo:  

INTRODUÇÃO: A ocorrência de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde 

(IRAS) tem sido identificada como um importante problema de saúde pública 

no Brasil e no mundo. Essas infecções estão entre as principais causas de 

morbidade e de mortalidade e, conseqüentemente, da elevação de custo para 

o tratamento do paciente. OBJETIVO: Identificar os fatores de risco mais 

prevalentes para o estabelecimento das IRAS em uma Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal. METODOLOGIA: Estudo descritivo, do tipo quantitativo, 

realizado por meio de análise de prontuários de recém nascidos admitidos na 

UTIN e planilhas de acompanhamento de infecção hospitalar da CCIH no 

período de janeiro de 2009 a dezembro de 2010. CEP-HUOL 559/11. 

RESULTADOS: Os fatores de risco intrínseco encontrados estão relacionados 

a perda da barreira mucocutânea e alterações imunológicas, favorecendo a 

disseminação hematogênica do agente infeccioso. Outros fatores de risco 

incluem longos períodos de internação, exposição a procedimentos invasivos, 

prematuridade, além da não lavagem das mãos. CONCLUSÃO: Portanto, 

podemos dizer que os fatores de risco para IRAS em neonatos estão 

relacionados a fatores intrínsecos, ambientais e inadequação de técnicas 

assépticas, que favorecem a infecção hospitalar.  

Palavras-chave: Infecção Hospitalar; Enfermagem Neonatal; Fatores de risco.  

 



              XXiI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
CICT	2011	

CÓDIGO: SB0570 

TÍTULO: Análise do polimorfismo G2677T/A do exon 21 do gene ABCB1 em 

pacientes portadores de leucemias 

AUTOR: ALESSANDRA SUELEN JARDIM DA SILVA 

ORIENTADOR: IVANISE MARINA MORETTI REBECCHI 

CO-AUTOR: LEONARDO JUDSON GALVAO DE LIMA 

CO-AUTOR: EDUARDO HOLANDA NUNES DE FREITAS 

CO-AUTOR: FRANCISCA CAMILA ALVES LEITE  

Resumo:  

A leucemia é resultante da mutação de uma única célula-tronco resultado em 

expansão clonal. O polimorfismo G2677T/A do gene MDR1 pode estar 

associado à maior susceptibilidade a esse tipo de câncer. Foram estudados 45 

pacientes de ambos os sexos (26 masculino e 19 feminino) com idades entre 2 

e 19 anos com leucemia durante e fora do tratamento. O DNA foi obtido através 

de salting out do sangue periférico e os genótipos do polimorfismo G2677T/A 

do gene MDR1 foram determinados por PCR-RFLP. Os pacientes e controles 

foram agrupados em negros + pardos e comparados com o grupo de cor 

branca observando-se variações na freqüência dos genótipos (100% 2677GG e 

10% 2677GT e 2677GA, respectivamente). Notamos maior frequência dos 

genótipos polimórficos (2677GT ou 2677GA) entre os pacientes (13%) em 

relação ao grupo controle (4%). Observamos que o grupo controle apresentou 

maior frequência do genótipo 2677GG (96%) comparado ao grupo de pacientes 

com leucemia 2677GT (11%). E a frequência do alelo 2677T (6%) foi maior nos 

pacientes em relação ao grupo controle (0%). Estes resultados podem estar 

associados a um efeito deletério do alelo 2677T entre os pacientes estudados, 

pois são portadores da doença, podendo estar associado a um aumento da 

predisposição ao desenvolvimento de leucemia, pois no grupo controle não foi 

caracterizado pela presença deste alelo.  

Palavras-chave: LEUCEMIA, MDR1 , POLIMORFISMO.  
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Resumo:  

O processo de angiogênese se determina pela formação de novos vasos 

sanguíneos a partir de estruturas vasculares já existentes. A angiogênese leva 

também ao crescimento e desenvolvimento de células tumorais, sendo a 

pesquisa de inibidores da angiogênese de grande importância na terapia contra 

o câncer. Diante disso, procurou-se verificar a ação de b-glucanas, extraídas 

do fungo Caripia montagnei nos processos de inibição da angiogênese e sua 

propriedade antitumoral. As glucanas foram extraídas do fungo Caripia 

montagnei por extração aquosa. Com relação a atividade antitumoral, b-

glucanas de C. montagnei (50 ug/ml) apresentaram uma média de viabilidade 

celular de 91,6±4,5% e 79,8±26,8%, no peíodo de 24 e 48 horas, 

respectivamente, para a linhagem 3T3. Para células da linhagem HeLa 

percebeu-se uma taxa de inibição na proliferação celular de 83,4±2,3 % e de 

94,36±2,3 % para a concentração de 100 ug/ml, nos periodeos de 24 e 48 

horas, respectivamente. Verificou-se, também, que a concentração de 1000 

ug/ml apresentou melhor taxa de inibição na formação de vasos. Desta forma, 

pode-se concluir que as b-glucanas de C. montagnei apresentam uma 

atividade antitumoral significante, no qual é corroborada pela sua atividade anti- 

angiogênica, indicando assim este polissacarídeo como um potencial fármaco 

para o combate a estas patologias.  

Palavras-chave: Caripia montagnei, angiogênese, atividade antiproliferativa.  
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Resumo:  

Introdução: A prevenção do câncer de colo do útero é uma atividade das 

equipes de saúde da família, mas o rastreamento por meio do exame 

Papanicolau e o seguimento das mulheres estão sendo executados 

precariamente. A visita domiciliária de enfermagem é importante tecnologia de 

acesso à família, usada para a busca ativa de mulheres com lesões 

precursoras para câncer de colo de útero e para a educação em saúde. 

Objetivos: Descrever a experiência de visita domiciliária de enfermagem no 

controle do câncer de colo de útero e fazer educação à saúde com folder 

educativo. Metodologia: Estudo exploratório por meio de entrevistas semi-

estruturadas, utilizando o “Formulário de entrevista para o controle do câncer 

cérvico-uterino na atenção básica” e educação à saúde utilizando-se o folder 

“CÂNCER DO COLO DO ÚTERO: PREVENIR É O MELHOR REMÉDIO”, com 

uma amostra de mulheres elegíveis, entre as usuárias da área geográfica de 

adscrição 47 da USF Nova Natal II. Resultados parciais: De 1170 mulheres que 

realizaram o exame citológico, 54 apresentaram alterações citológicas. 

Procedendo-se às visitas domiciliares foram localizadas 38 mulheres. 

Dezesseis não foram localizadas por mudança de endereço e por serem fora 

de área. A educação à saúde junto às 38 mulheres localizadas conforme folder 

elaborado para esse fim encontra-se em andamento. Conclusão parcial: 

Conhecimento clínico- epidemiológico das famílias e comunidades, 

identificação de situações de risco, exercício da educação em saúde.  

Palavras-chave: Enfermagem; Visita domiciliaria; Câncer de colo do útero.  
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CÓDIGO: SB0575 

TÍTULO: Atividade anticoagulante do heparinóide e sua ocorrência nos tecidos 

do camarão Litopenaeus vannamei 

AUTOR: LAIS CRISTINA GUSMÃO FERREIRA PALHARES 

ORIENTADOR: FERNANDA WANDERLEY DE OLIVEIRA 

CO-AUTOR: ADRIANA DA SILVA BRITO 

CO-AUTOR: RÔMULO DOS SANTOS CAVALCANTE 

CO-AUTOR: SUELY FERREIRA CHAVANTE  

Resumo:  

O heparam sulfato (HS) é um glicosaminoglicano(GAG) que apresenta notável 

semelhança estrutural a heparina(Hep) e que também participa em eventos 

biológicos cruciais como a hemostasia e processos inflamatórios. Embora a 

Hep seja considerada um anticoagulante padrão, apresenta limitação no uso 

terapêutico devido a efeitos colaterais como a hemorragia. A busca por novos 

compostos, análogos a Hep, extraídos de invertebrados marinhos,vêm sendo 

motivo de pesquisa do nosso laboratório. Este trabalho tem como objetivo, 

utilizar o cefalotórax do camarão Litopenaeus vannamei como matéria prima 

para a obtenção e caracterização de heparinóides, que são compostos híbridos 

tipo HS/Hep, e avaliar o seu potencial anticoagulante. Para isso os GAGs foram 

obtidos de diferentes tecidos do crustáceo mediante delipidação, proteólise, 

fracionamento com acetona e cromatografia. A ocorrência dos heparinóides em 

todos os tecidos foi identificada por eletroforese. Entretanto, o hepatopâncreas 

apresentou uma maior concentração destes compostos. A avaliação da 

atividade anticoagulante (aPTT) do heparinóide (~40 UI/mg) foi menor do que a 

da Hep (190 UI/mg). Esses resultados reforçam a idéia da possível utilização 

deste composto como uso terapêutico, visto que o mesmo, embora apresente 

semelhanças estruturais com a hep padrão, apresenta baixo risco hemorrágico.  

Palavras-chave: Hepainóide, Litopenaeus vannamei, anticoagulante  
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CÓDIGO: SB0577 

TÍTULO: Avaliação antioxidante e anti-inflamatória de fração polissacarídica de 

alga em modelo de artrite em ratos Wistar. 

AUTOR: HANNA NASCIMENTO MEDEIROS 
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CO-AUTOR: LUCIANA GUIMARAES ALVES FILGUEIRA 
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Resumo:  

Muitas pesquisas com agentes antioxidantes e anti-inflamatórios têm se 

desenvolvido no intuito de descobrir novos componentes terapêuticos que 

possibilitem a remição da inflamação e que não apresentem efeitos colaterais. 

Compostos naturais obtidos da alga Lobophora variegata têm sido avaliados. A 

alga foi coletada e processada para fracionamento por precipitação diferencial 

com acetona. O conteúdo de carboidratos, proteínas e sulfato das frações (6) 

foram quantificados. Os ensaios in vitro de remoção do radical superóxido e 

hidroxil foram realizados. A inflamação foi induzida por administração intra- 

articular de zymosan no joelho de ratos (grupos controle positivo e de 

tratamento; n=6, por grupo). O tratamento se deu 1, 24, 48 e 72 h após indução 

da inflamação com a fração F1 (50 mg/kg) de L. variegata, diclofenaco de sódio 

(5 mg/kg) e L-NAME (25 mg/kg). Com 96h da indução os animais foram 

eutanasiados e as membranas sinoviais retiradas para avaliação 

histopatológica. Sangue periférico foi coletado diariamente para análise de 

TNF-&#945; sérico. A fração F1 apresentou maior rendimento (51.2%), baixo 

percentual de elementos protéicos (0.12%) e relevantes quantidades de 

carboidratos (46.6%) e sulfato (22.7%), apresentando atividade antioxidante 

com EC50 de 0,3 e 0,12 mg/mL para remoção dos radicais superóxido e 

hidroxil, respectivamente. As análises histopatológicas demonstraram 

diminuição dos parâmetros inflamatória com o emprego de F1, diclofenaco e L-

NAME.  

Palavras-chave: Alga, artrite, radicais livres.  
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CÓDIGO: SB0581 

TÍTULO: Validação de método de análise quantitativa para o benznidazol a 

partir de complexos multicomponentes. 

AUTOR: HUGO CARPEGIANNY SILVA ROCHA 

ORIENTADOR: ARNOBIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR 

CO-AUTOR: POLYANNE NUNES DE MELO  

Resumo:  

O mal de Chagas, causado principalmente pelo parasita Trypanosoma cruzi, 

tem como única alternativa para o seu tratamento, no Brasil, o benznidazol 

(BNZ). Porém, este fármaco apresenta baixa solubilidade, o que limita o seu 

sucesso terapêutico pela via oral. A complexação com ciclodextrinas tem sido 

amplamente utilizado para o aumento da solubilidade, estabilidade e 

biodisponibilidade de fármacos. O presente estudo apresenta os resultados da 

validação de um método de analise quantitativa, por espectrofotometria de UV-

VIS para o BNZ em dispersões contendo ciclodextrinas (CD), polímeros 

hidrofílicos e trietanolamina (TEA). Os parâmetros analisados durante o estudo 

foram: especificidade, linearidade, intervalo, precisão intra-corrida e 

intermediária, exatidão e robustez. Os resultados experimentais demonstraram 

que o método foi validado e pode ser utilizado com segurança nos estudos de 

solubilidade e análise quantitativa do BZN a partir dos complexos 

multicomponentes.  

Palavras-chave: benznidazol, ciclodextrinas, validação e complexos 

multicomponentes.  
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CÓDIGO: SB0582 

TÍTULO: Avaliação da atividade enzimática da catalase e da ascorbato 

peroxidase em plântulas de feijão-caupi sob condições de estresse oxidativo. 

AUTOR: JOÃO PAULO DE FREITAS NUNES 

ORIENTADOR: JOAO PAULO MATOS SANTOS LIMA  

Resumo:  

O presente trabalho teve como objetivo avaliar as atividades enzimáticas da 

catalase (CAT) e da ascorbato peroxidase (APX) em tecidos foliares de 

plântulas de feijão-caupi submetidas a condições de estresse oxidativo por 

meio da aplicação do inibidor específico de CAT, o 3-AT, e do peróxido de 

hidrogênio (H2O2) no sistema radicular. Para tanto, plântulas obtidas em 

condições de sistema de rolo foram submetidas a aplicação do 3-AT (5 mM) 

por 48 horas, com as coletas a cada 24 horas. No 2o exp. as plântulas foram 

submetidas a cinco tratamentos com concentrações crescentes de H2O2 por 

48 horas. As amostras foram armazenadas em nitrogênio líquido para 

posteriores determinações bioquímicas. Os tecidos foliares das plântulas 

submetidas ao 3-AT apresentaram uma inibição na atividade de CAT em 

paralelo a um aumento na atividade da APX. No experimento com o H2O2, as 

concentrações de 5 e 7,5 mM de H2O2 foram críticas para as plântulas, que 

apresentaram um aumento na peroxidação de lipídeos, associado a uma 

atividade diminuída de CAT e APX. No tratamento com 2,5 mM de H2O2, as 

plântulas apresentaram uma manutenção na atividade de CAT e de APX 

similares às plântulas controle, aliado a uma diminuição na peroxidação de 

lipídeos, mesmo com um aumento significativo no conteúdo de peróxido de 

hidrogênio. Portanto, concluiu-se que o aumento da atividade de APX não foi 

suficiente para impedir os danos aos tecidos foliares e que o H2O2 pode atuar 

também como indutor do sistema antioxidante.  

Palavras-chave: Vigna unguiculata; 3-AT; Peróxido de hidrogênio; CAT; APX.  
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CÓDIGO: SB0583 

TÍTULO: Estudo preliminar da histologia Intestinal de Prochilodus brevis 

(STEINDACHNER 1874), (CHARACIFORMES: PROCHILODONTIDAE) ao 

longo do desenvolvimento ontogenético. 

AUTOR: LILIANE BARBOSA DOS SANTOS 

ORIENTADOR: CHRISTINA DA SILVA CAMILLO 

CO-AUTOR: SIMONE ALMEIDA GAVILAN LEANDRO DA COSTA  

Resumo:  

O acompanhamento das modificações ontogenéticas na histologia do trato 

digestório em exemplares de Prochilodus brevis, cultivados na Escola Agrícola 

de Jundiaí, objetiva conhecer os aspectos alimentares desta espécie, a fim de 

incrementar o seu cultivo. Nos exemplares coletados mensalmente foi realizada 

a biometria e logo após, a partir de uma incisão ventral, foram retirados os 

fragmentos do intestino anterior e posterior, para análises histológicas. Por 

meio destes estudos preliminares foi observada no intestino anterior uma 

mucosa delgada com pregas profundas e no posterior uma mucosa espessa 

com pregas superficiais, todos contendo células colunares intercaladas por 

células caliciformes. A camada muscular é caracterizada por fibras 

longitudinais e circulares, sendo esta última mais espessa no intestino anterior, 

e no intestino posterior ambas apresentam a mesma espessura. A muscular da 

mucosa segue um padrão nas duas porções, não sendo visualizada nos 

exemplares juvenis e aparecendo fragmentada com o crescimento do animal 

até ser percebida de forma contínua. A submucosa é semelhante nas duas 

porções, sendo constituída de tecido conjuntivo frouxo aglandular. Assim, foi 

possível diagnosticar que a mucosa bem desenvolvida está relacionada com a 

função de absorção de nutrientes, pois as pregas intestinais aumentam a área 

de absorção, o que compensaria o baixo valor nutritivo do alimento ingerido, 

sendo necessária a análise dos resultados futuros para consolidar o nosso 

estudo.  

Palavras-chave: Intestino, Ontogenia, Prochilodus brevis.  
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TÍTULO: Análise mutagênica do material particulado oriundo da queima de 

biomassa em uma região da Amazônia Legal 

AUTOR: MILENA SIMÕES PEIXOTO 
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CO-AUTOR: NILMARA DE OLIVEIRA ALVES 

CO-AUTOR: MARCOS FELIPE DE OLIVEIRA GALVAO 

CO-AUTOR: SANDRA DE SOUZA HACON  

Resumo:  

A Amazônia Legal concentra mais de 85% da queima de biomassa que ocorre 

no Brasil durante o período de seca, podendo causar sérios impactos na saúde 

humana e ao meio ambiente. Alta Floresta está situada no estado do Mato 

Grosso (MT) e encontra-se no trajeto de dispersão de poluentes provenientes 

da área do arco do desmatamento da região amazônica. O objetivo desse 

trabalho foi avaliar a mutagenicidade do material particulado (MP) orgânico no 

período de menor e maior queima coletado em Alta Floresta (MT) utilizando o 

teste de micronúcleo em Tradescantia pallida (Trad-MCN). O MP foi coletado 

em filtros de Teflon durante os meses de agosto a dezembro de 2008 e janeiro 

de 2009. O MP orgânico foi extraído com diclorometano e dissolvido em 

dimetilsulfóxido (DMSO 1%). O Trad- MCN foi realizado em sistema de 

hidroponia (ex situ) e o material orgânico foi exposto em três diferentes 

concentrações (0,1 mg/L, 0,5 mg/L e 1,0 mg/L). Também foram utilizados os 

controles negativo (DMSO 1% e água destilada) e positivo (formaldeído 0,2%). 

Os resultados mostraram uma diferença significante na taxa de micronúcleos 

entre os períodos de maior e menor queima. Dessa forma, o presente trabalho 

mostra a eficácia e a sensibilidade do Trad-MCN para a avaliação da 

mutagenicidade de poluentes atmosféricos, sendo assim importante para o 

controle dos riscos ambientais na região Amazônica.  

Palavras-chave: micronúcleo, Tradescantia, material orgânico  
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TÍTULO: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM E EVITABILIDADE DOS ÓBITOS 

NEONATAIS EM NATAL/RN 

AUTOR: ANA LUIZA DA SILVA GODEIRO 

ORIENTADOR: AKEMI IWATA MONTEIRO 

CO-AUTOR: ANA DULCE BATISTA DOS SANTOS 

CO-AUTOR: GABRIELA BEZERRA TEIXEIRA  

Resumo:  

Na última década, observou-se que os óbitos neonatais, passaram a ser o 

principal componente da mortalidade infantil, devido em sua maioria, à causas 

preveníveis. Objetiva-se apontar as principais causas de óbitos considerados 

evitáveis em recém nascidos, no município de Natal/RN de 2008 a 2010, bem 

como relacioná-las à qualidade da assistência de enfermagem prestada à 

gestante e aos neonatos. Trata-se de um estudo descritivo que analisou dados 

do Sistema de Informação sobre Mortalidade. As causas das mortes neonatais 

foram classificadas como evitáveis de acordo com a lista de causas de mortes 

evitáveis por intervenções do SUS proposta em 2007, a qual organiza os óbitos 

utilizando como referência grupamentos de causa básica, segundo a 

Classificação Internacional de Doenças. Do total de óbitos neonatais no 

município 76,4% são considerados evitáveis, destacando-se: óbitos por 

desconforto respiratório e septicemia bacteriana do recém nascido, por 

complicações da gravidez que afetam o recém nascido, asfixia e baixo peso ao 

nascer e hipóxia intra-uterina. Evidenciando que a qualidade dos cuidados na 

assistência ao ciclo gravídico-puerperal e neonatal deve ser repensada, donde 

a atuação do enfermeiro pode contribuir para uma gravidez sem complicações 

e um nascimento saudável, através de atividades como: captação precoce da 

gestante para inicio do pré-natal; visita domiciliar; atividades de prevenção, 

promoção e vigilância à saúde das mulheres em todo o ciclo gravídico-

puerperal.  

Palavras-chave: Mortalidade Neonatal, Assistência à Saúde Materno-Infantil, 

Enfermagem  
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TÍTULO: Alimentação escolar: saudável e segura 
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Resumo:  

Os alimentos constituem um importante veículo de perigos, podendo 

contaminar e serem contaminados durante seu processamento, devido à 

higiene dos alimentos, ambiente e manipuladores. Visando estimular a 

implantação de boas práticas de manipulação (BPM) no preparo da 

alimentação escolar, especialmente de alimentos provenientes da agricultura 

familiar, o estudo foi realizado em escola pública de Santa Cruz/RN. A 

avaliação das condições higiênico-sanitárias do transporte à distribuição da 

alimentação escolar foi feita através de dez dias de estudo observacional e 

aplicação de Listas de Verificação baseadas na Portaria SVS/MS 326/97 e 

RDC ANVISA 216/2004. Também foram aplicados questionários com alunos 

para obter informações sobre hábitos alimentares e preferências/aversões na 

alimentação escolar. Os resultados revelaram 100% de não conformidade nos 

itens: área de higiene na produção, controle de alimentos, manejo de resíduos, 

manipuladores, responsabilidade, documentação e registro. Sobre hábitos 

alimentares, o estudo sugere uma baixa ingestão de frutas (12 %), legumes (14 

%), verduras (33%) e laticínios (13%). Identificaram-se como preferências: 

cachorro-quente (22,6%), salada de frutas (20,2%) e macarronada (14,5%), e 

como aversões: sopa (30%), suco com biscoito (13,1%), macarronada e cuscuz 

(10%). Tais informações subsidiaram dez oficinas culinárias, que 

demonstraram técnicas de preparo, valor nutritivo e as BPM de preparações 

desenvolvidas para o cardápio escolar.  

Palavras-chave: boas práticas de manipulação, segurança alimentar, 

alimentação escolar  
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TÍTULO: Envelhecimento populacional no Rio Grande do Norte: uma análise da 

tendência 2000-2010 

AUTOR: MEILY DE MELLO SOUSA 

ORIENTADOR: KENIO COSTA DE LIMA 

CO-AUTOR: ANDREZZA MARIA CARVALHO SOUSA GUERREIRO  

CO-AUTOR: LAÉRCIO ALMEIDA DE MELO  

Resumo:  

O objetivo do estudo foi analisar a tendência de 32 municípios do RN ao  

envelhecimento, através da comparação dos índices de envelhecimento entre 

os anos 2000 e 2010. Para tanto, a coleta de dados foi realizada a partir do 

banco do censo 2000 e 2010 do IBGE. Tais dados possibilitaram o cálculo dos 

indicadores de envelhecimento dos 16 municípios do RN com maior 

representação de idosos em sua população no ano de 2010 e dos 16 com 

menor. Os indicadores analisados foram o percentual de idosos em relação à 

população total, índice de sobreenvelhecimento (no de idosos com idade 

&#8805;80 anos/total de idosos), índice de envelhecimento (total de idosos/ no 

de indivíduos com idade < 1 a 14 anos), índice de substituição da população 

em idades ativas (total de idosos/ no de indivíduos com idade entre 15-19 

anos) e dependência senil (total de idosos/ no de indivíduos com idade entre 

15-59 anos), a partir dos quais foi verificada a tendência populacional de cada 

município ao envelhecimento. Os indicadores obtidos para os municípios de 

maior representação de idosos em 2010 revelaram que houve um aumento 

significativo para todos eles. Para os municípios com menor representação, 

apenas os índices de envelhecimento e de substituição da população em 

idades ativas teve um incremento significativo. Pode-se afirmar que a tendência 

de incremento de envelhecimento na população potiguar segue a tendência 

nacional, excetuando-se alguns municípios que mantém uma forte presença de 

jovens.  

Palavras-chave: Envelhecimento da população, Tendências e Projeções de 

População.  
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TÍTULO: Modulação do sexo na resposividade comportamental de Callithrix 

jacchus às mudanças no ambiente físico 

AUTOR: ANA CECILIA DE MENEZES GALVAO 

ORIENTADOR: NICOLE LEITE GALVAO COELHO 

CO-AUTOR: LARISSA MARINA PEREIRA SILVA  

Resumo:  

O conhecimento acerca das repercussões do estresse sobre diferentes 

espécies é importante para o manejo das que são mantidas em cativeiro, como 

as que são utilizadas como modelos experimentais. Callithrix jacchus vem 

sendo amplamente utilizado em pesquisas sobre estresse e patologias 

associadas. Este trabalho analisou como machos (n=5) e fêmeas (n=5) adultos 

de C. jacchus, respondem comportamentalmente a mudanças no ambiente 

físico. Inicialmente, os animais isolados foram observados por 28 dias em sua 

gaiola de origem (Fb). Em seguida foram transferidos para uma nova gaiola 

semelhante à anterior (F1- 7 dias) e depois para uma gaiola com dimensões 

menores (F2- 7 dias). Os machos e fêmeas não apresentaram diferença em 

suas respostas comportamentais às mudanças ambientais. Houve redução na 

autocatação e na piloereção na F1. E na F2, observou-se redução na 

piloereção e na marcação, com relação às demais fases. A redução dos 

comportamentos não era esperada, visto que a restrição espacial é um 

estressor moderado. Entretanto, estes animais podem ter respondido com 

alterações hormonais, pois a dissociação entre hormônio e comportamento não 

é raro em estudos sobre estresse e nem sempre o comportamento reflete 

claramente os estados fisiológicos do individuo. Então, se faz necessário 

realizar a dosagem do cortisol para discutir com mais clareza a resposta destes 

animais a desafios ambientais físicos e assim poder direcionar melhor o 

planejamento de experimentos e o manejo da espécie.  

Palavras-chave: Estressores ambientais, Callithrix jacchus, manejo  
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMALÁRICA IN VIVO DE 

EXTRATOS BRUTOS DE ALGAS MARINHAS NO LITORAL DO RIO GRANDE 

DO NORTE 

AUTOR: RAFINDRADE GANILSON FERREIRA DJALÓ 

ORIENTADOR: VALTER FERREIRA DE ANDRADE NETO 

CO-AUTOR: GRACIELLE RODRIGUES DANTAS  

Resumo:  

A malária é a mais importante doença nas regiões tropicais e sub-tropicais do 

planeta, acarretando graves problema de saúde pública. No Brasil a malária é 

focal e restringe-se a região Amazônica, com cerca de 400 mil casos/ano.O 

principal obstáculo para o controle da malária tem sido a crescente expansão 

de cepas de Plasmodium falciparum resistentes aos antimaláricos usuais. Uma 

estratégia considerada promissora e menos dispendiosa é a busca de 

compostos ativos derivados de produtos naturais. Neste trabalho foi avaliada a 

atividade antimalárica in vivo dos extratos etanólicos das algas Gracilaria 

birdiae, Udotea flabellum e Spatoglossum schroederi contra a cepa NK65 do 

Plasmodium berghei. As algas coletadas no litoral potiguar foram lavadas, 

secas e extraídas com etanol em banho de ultra-som por 24h para obtenção do 

extrato bruto. Camundongos Swiss foram inoculados com 1x105 hemácias 

parasitadas via intraperitoneal. Os extratos foram administrados via oral por 

quatro dias consecutivos (Teste Supressivo de 4 dias) nas doses de 500 e 

1000mg/kg. para todos os grupos. A cloroquina na dose de 5mg/kg foi utilizada 

como controle positivo. Para o controle negativo foi usado água plus Tween 

(Concentraçao final 2%). A supressão da parasitemia foi avaliada nos dias 5 e 

7 após infecção. A espécie S. schroederi se mostrou mais ativa, suprimindo a 

parasitemia em 48,23 a 52,94%. Estudos fitoquímicos e fracionamentos serão 

realizados para confirmar o potencial antimalárico desta alga.  

Palavras-chave: malária, algas marinhas, extratos brutos, atividade in vivo.  
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CÓDIGO: SB0595 

TÍTULO: Toxicidade genética associada à bacia hidrográfica do açude de Lajes 

Pintadas (RN) tendo como bioindicador a Tradescantia pallida. 

AUTOR: NATALIA DA SILVA BARBOSA 

ORIENTADOR: VIVIANE SOUZA DO AMARAL 

CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS 

CO-AUTOR: NILMARA DE OLIVEIRA ALVES 

CO-AUTOR: RICHELLY DA COSTA DANTAS  

Resumo:  

O açude Riacho da Cachoeira está localizado na cidade Lajes Pintadas (RN), 

que caracteriza-se por ser uma área geológica rica em pegmatitos, gerando  

naturalmente o Radônio (Rn), um gás radioativo. Estudos demonstram que, 

dependendo do período de exposição, o Rn pode causar desde problemas 

respiratórios até o desenvolvimento do câncer. Diante desta situação, o 

presente trabalho avaliou a genotoxicidade das águas do açude utilizando o 

teste de micronúcleo, tendo como bioindicador a Tradescantia Pallida (Trad-

MCN). O bioensaio foi realizado em hidroponia (ex situ) e três diferentes pontos 

foram selecionados para a análise genotóxica. Além disso, foram utilizados os 

controles negativo (água destilada) e positivo (formaldeído 0,2%). As amostras 

foram coletadas nas duas principais épocas do ano, estiagem (dezembro/2010) 

e chuvosa (julho/2011). Os resultados do período de estiagem mostraram um 

aumento significante na freqüência de micronúcleo quando comparados com o 

controle negativo (p<0.05 e p<0.01). Portanto, o Trad-MCN foi sensível e 

eficiente na avaliação da genotoxicidade das águas do açude Riacho da 

Cachoeira. Dessa forma, este estudo é importante para a prevenção da perda 

da qualidade da água do açude, impedindo riscos à saúde da população local e 

o comprometimento do abastamento público.  

Palavras-chave: micronúcleo, genotoxicidade e açude Riacho da Cachoeira.  
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CÓDIGO: SB0596 

TÍTULO: INVENTÁRIO CENTRADO EM RECURSOS DA MATA DO JIQUI, RN 

AUTOR: PAOLA ARIELLE FERREIRA NOBRE 

ORIENTADOR: ADRIANA MONTEIRO DE ALMEIDA 

CO-AUTOR: TIARA TAMAR PERES BASÍLIO 

CO-AUTOR: JANES LUCAS DA COSTA LIMA 

CO-AUTOR: SAYONARA LAINE DO NASCIMENTO SILVA  

Resumo:  

A Mata Atlântica no Rio Grande do Norte encontra-se restrita a pequenos 

fragmentos, correspondendo a apenas 1,5 % do seu território.A Mata do Jiqui é 

um dos fragmentos que apresenta maior importância no Estado,possuindo 

80ha de Mata Atlântica.O estudo de plantas hospedeiras de insetos herbívoros 

é importante pois assim é possível conhecer a diversidade de interações além 

de apenas a diversidade de espécies.No presente estudo realizamos um 

levantamento das plantas hospedeiras de Lepidoptera,no período de fevereiro 

de 2008 a fevereiro de 2011.A área de estudo foi classificada em três 

ambientes:Borda da Mata,Interior de Mata e Margem do Rio.Durante visitas 

mensais ao campo,todas as espécies de plantas com lagartas foram coletadas 

para identificação em transectos de 200m2.Obteve-se um total de 406 

amostras,das quais 266 foram identificadas e classificadas em 25 famílias de 

plantas hospedeiras e 43 gêneros.As famílias mais freqüentes na área de 

estudo foram: Fabaceae(58amostras) ,Dilleniaceae(33),Rubiaceae(33) e 

Myrtaceae(34).Cada ambiente estudado apresentou diferentes floras 

hospedeiras, com distintas famílias dominando em cada área. Borboletas e 

mariposas em suas fases adultas são polinizadoras com papel importantíssimo 

na manutenção de áreas naturais. Nosso estudo mostra que é de significativa 

importância a preservação de áreas naturais como a Mata do Jiqui para a 

manutenção das interações entre espécies,como por exemplo,a preservação 

das plantas hospedeiras e seus herbívoros.  

Palavras-chave: Lepidoptera, Plantas hospedeiras, Mata Atlântica.  
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CÓDIGO: SB0597 

TÍTULO: Investigação dos constituintes químicos das folhas e galhos de 

Momordica charantia L. (MELÃO DE SÃO CAETANO) 

AUTOR: ERIKA CALDAS DE QUEIROZ 

ORIENTADOR: TULIO FLAVIO ACCIOLY DE LIMA E MOURA 

CO-AUTOR: WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS 

CO-AUTOR: SILVANA MARIA ZUCOLOTTO LANGASSNER  

Resumo:  

INTRODUÇÃO:Momordica charantia L. (Cucurbitaceae), popularmente 

conhecida como melão de são caetano, é bastante utilizada por suas 

propriedades antiinflamatória, antidiarréica e antireumática. Além disso, está 

incluída na Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS, o 

que faz necessário aprofundar os estudos sobre sua constituição química para 

auxiliar no controle de qualidade da espécie. METODOLOGIA: O extrato foi 

obtido através de maceração (hidroetanólico 70%) das folhas e galhos por 7 

dias. Foi realizada uma partição líquido-líquido com éter de petróleo, CHCl3, 

C4H8O2 e C4H10O. A fração clorofórmica foi submetida à coluna flash em 

sistema gradiente. Cada etapa foi monitorada por Cromatografia em Camada 

Delgada (CCD) em gel de sílica 60 F254 utilizando diferentes fases móveis e 

com revelador Vanilina Sulfúrica. RESULTADOS E CONCLUSÃO: A fração 

clorofórmica apresentou um maior rendimento e pela análise por CCD 

apresentou uma maior riqueza de metabólitos, quando comparada as demais 

frações. Pela coloração desenvolvida pelas manchas e de acordo com os 

sistemas utilizados sugere-se tratar-se de triterpenos e/ou cucurbitacinas, 

compostos já descritos na literatura para a espécie. A fração clorofórmica foi 

submetida à coluna flash obtendo-se 9 sub-frações que foram reunidas 

conforme semelhança. Essas frações serão novamente fracionadas para 

obtenção dos compostos majoritários do extrato.  

Palavras-chave: Melão de são caetano; M charantia L; Controle de Qualidade.  

 



              XXII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
e-CICT	2011	

	
	

CÓDIGO: SB0598 

TÍTULO: ALTERAÇÕES METABÓLICAS NEONATAIS DECORRENTES DO 

USO DO SULFATO DE MAGNÉSIO DURANTE A GRAVIDEZ 

AUTOR: ANA DINA ARRUDA ALMINO 

ORIENTADOR: NILBA LIMA DE SOUZA  

Resumo:  

Introdução: Durante o período da gestação, a mulher está sujeita a uma série 

de riscos e afecções inerentes a condição gravídica. Dentre essas afecções as 

Síndromes Hipertensivas da Gravidez (SHG’s) é uma das mais sérias e mais 

comuns. É habitualmente classificada em hipertensão gestacional, hipertensão 

arterial crônica, pré-eclâmpsia e eclampsia. O sulfato de magnésio é 

atualmente a terapia de escolha para prevenir ou tratar a crise convulsiva em 

gestantes com pré-eclâmpsia grave e eclampsia. Porém, há escassez de 

estudos sobre o efeito dessa droga no metabolismo fetal e neonatal na 

literatura pertinente. Objetivos: Apresentar os primeiros registros de distúrbios 

metabólicos em neonatos associados ao uso de sulfato de magnésio materno. 

Metodologia: Foram analisadas informações apresentadas pelos prontuários de 

neonatos a caracterizar distúrbio metabólico no período de corte. CEP-HUOL 

562/11. Resultados: Foram analisados 14 prontuários, sendo 8 meninas e 6 

meninos. Onze neonatos apresentaram baixo peso ao nascer, dois com peso 

adequado e um peso elevado. Com 78,6% de neonatos pré- termo e com 

desconforto respiratório, e 21,4% a termo; 10 deles apresentaram 

hiperbilirrubinemia, 5 cianose, 3 hipoglicemia, 2 tremores, 2 convulsão e um 

hipertonia de membros. Conclusão: O distúrbio metabólico que predominou na 

maioria dos neonatos foi a hiperbilirrubinemia. A hipertonia de membros pode 

ser um sinal de hipocalcemia, porém não há registro no prontuário que 

assegure essa alteração.  

Palavras-chave: Síndromes Hipertensivas da Gravidez; MgSO4; Metabolismo 

fetal.  
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CÓDIGO: SB0599 

TÍTULO: Estudo termoanalítico da compatibilidade da quitosana com 

excipientes empregados em formas farmacêuticas sólidas. 

AUTOR: CAROLINA ARRUDA BRAZ 

ORIENTADOR: KATIA SOLANGE CARDOSO RODRIGUES DOS SANTOS 

GERALDI 

CO-AUTOR: ANA PAULA BARRETO GOMES  

Resumo:  

A quitosana, polímero obtido a partir da desacetilação parcial da quitina, possui 

inúmeras aplicações no âmbito farmacêutico. Em formas farmacêuticas sólidas, 

pode ser empregada como adjuvante farmacotécnico, visto que sua 

capacidade de ionização e absorção da água podem garantir propriedades 

desintegrantes e diluentes às formulações. Entretanto, estudos de pré-

formulação são essenciais para o planejamento da formulação de uma forma 

farmacêutica sólida, uma vez que qualquer tipo de interação entre fármacos e 

excipientes podem gerar alterações indesejadas na estabilidade, solubilidade, 

dissolução e biodisponibilidade do medicamento. Para a realização dos 

estudos de incompatibilidades empregou-se a Calorimetria Exploratória 

Diferencial (DSC), método térmico amplamente utilizado na previsão das 

interações através do comportamento dos componentes, onde é possivel 

observar processos exotérmicos e endotérmicos como ponto de fusão, 

transição vítrea, decomposição e desidratação. O objetivo desse trabalho é 

investigar a ação da quitosana como adjuvante farmacotécnico, observando 

interações em misturas com outros excipientes comumente utilizados em 

formulações sólidas como celulose, talco, amido e croscarmelose sódica, por 

meio do comportamento térmico das misturas.  

Palavras-chave: quitosana excipientes DSC compatibilidade  
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CÓDIGO: SB0600 

TÍTULO: Efeito de glicosaminoglicanos obtidos das vísceras de Oreochomis 

niloticos na proliferação de células tumorais (HeLa). 

AUTOR: MARLYANNE MARIA CARVALHO E SILVA 

ORIENTADOR: GIULIANNA PAIVA VIANA DE ANDRADE SOUZA 

CO-AUTOR: AIRTON ARAUJO DE SOUZA JUNIOR 

CO-AUTOR: INGRID CAROLINE MEDEIROS DE MORAIS 

CO-AUTOR: FERNANDA WANDERLEY DE OLIVEIRA  

Resumo:  

A grande diversidade de espécies marinhas e aquáticas impulsiona cada vez 

mais estudos de bioprospecção na busca por moléculas bioativas. Os 

glicosaminoglicanos (GAGs) são polissacarídeos que apresentam amplo 

espectro de utilização farmacológica, com ação anticoagulante, anti-

inflamatória, antitumoral entre outros. Essa gama de atividades é atribuída à 

variabilidade estrutural apresentada por esses glicoconjugados. Dessa forma, 

esse trabalho teve como objetivos identificar glicosaminoglicanos obtidos das 

vísceras de Oreochomis nilóticos e avaliar seu efeito antiproliferativo em 

células tumorais (HeLa). Os glicosaminoglicanos (GAGs) foram extraídos das 

vísceras do peixe após proteólise e complexação com resina de troca iônica 

(Lewatit). As frações 1M e 3M foram submetidas à eletroforese para a 

identificação dos compostos presentes. Apenas a fração 3M apresentou 

compostos com metacromasia característica dos GAGs e migração 

eletroforética semelhante ao condroitim sulfato, dermatam sulfato e 

heparina/heparam sulfato. Essa fração foi submetida ao ensaio antiproliferativo 

por redução do MTT em células tumorais HeLa. Os resultados mostraram que 

a fração teve atividade antiproliferativa com IC50 semelhante ao heparan 

sulfato e superior a heparina. Dessa forma, esses resultados mostram o 

potencial antiproliferativo de glicosaminoglicanos obtidos das vísceras de 

Oreochomis niloticos.  

Palavras-chave: Glicosaminoglicanos, Oreochomis niloticos, Células HeLa.  
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CÓDIGO: SB0601 

TÍTULO: ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DAS ONICOMICOSES NO HOSPITAL 

GISELDA TRIGUEIRO, NATAL/RN - BRASIL 

AUTOR: KELITA SARA BEZERRA FRANCO 

ORIENTADOR: EVELINE PIPOLO MILAN  

Resumo:  

Onicomicoses são afecções ungueais de origem infecciosa causada por fungos 

e estão entre as principais onicopatias em todo o mundo, representando 20% 

das doenças das unhas. O trabalho tem como objetivo estudar a freqüência 

das onicomicoses e os agentes etiológicos em pacientes atendidos no Hospital 

Giselda Trigueiro em Natal/RN. No período de janeiro de 2008 a julho de 2010 

foram recrutados pacientes atendidos no ambulatório de dermatologia do 

Hospital Giselda Trigueiro, além de pacientes encaminhados de outras 

unidades públicas de saúde e de consultórios particulares, com a solicitação de 

exame micológico para investigação de lesão ungueal. De 277 pacientes 

avaliados, 206 eram do sexo feminino e 71 do sexo masculino. Desses, foram 

obtidos 352 amostras (sendo 154 provenientes das unhas das mãos e 198 das 

unhas dos pés), e destas 194 (55,1%) foram positivas, sendo que 136 (38,6%) 

cresceram em meio de cultura e 58 (16.5%) foram positivas para o exame 

microscópico direto, mas apresentaram cultura negativa. Quanto às espécies 

identificadas, 78,7% eram leveduras, 16,9% dermatófitos e 4,4% Fusarium spp. 

O dermatófito mais isolado foi T. rubrum (7,3%) e a levedura foi C. não albicans 

(55,9%).Verificamos o predomínio de leveduras do gênero Candida. Nossos 

dados mostram a relevância das leveduras como causa de onicomicose no 

nosso meio, confirmando estudos anteriores realizados na região Nordeste, 

contrapondo-se aos resultados encontrados na região Sul e Sudeste.  

Palavras-chave: Onicomicose, Leveduras, Candida.  
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CÓDIGO: SB0602 

TÍTULO: MORFOMETRIA DO NUCLEO DORSAL DA RAFE DO MOCÓ 

(Kerodon rupestris) AUTOR: PAULO LEONARDO ARAÚJO DE GÓIS MORAIS 

ORIENTADOR: MIRIAM STELA MARIS DE OLIVEIRA COSTA 

CO-AUTOR: JOACIL GERMANO SOARES 

CO-AUTOR: JEFERSON DE SOUZA CAVALCANTE 

CO-AUTOR: TWYLA BARROS DE SOUSA  

Resumo:  

A serotonina é uma substância encontrada em muitos tecidos do organismo. 

Existem 10 grupamentos nucleares da rafe, em sequência rostrocaudal: no 

mesencéfalo, os núcleos linear rostral da rafe (RLi), linear caudal da rafe (Cli), 

dorsal da rafe (DR), mediano da rafe (MnR) e paramediano da rafe (PMnR); na 

ponte, os núcleos pontino da rafe (PnR) e interpósito da rafe (RIP); e no bulbo, 

os núcleos magno da rafe (RMg), pálido da rafe (RPa) e obscuro da rafe (Rob). 

O trabalho teve como objetivo fazer a morfometria do nucleo dorsal da rafe 

(DR) do mocó (Kerodon rupestris). Foram utilizados quatro individuos. Após os 

procedimentos de anestesia, perfusão e imunoistoquímica pudemos verificar 

que o DR constitui o maior e mais denso grupamento de neurônios 

serotoninérgicos de todo o SNC do mocó. A morfometria foi realizada através 

de contagem de células serotoninérgicas e para a avaliação da área do DR foi 

utilizado o programa ImajeJ. A área de cada exemplar se comporta de forma 

semelhante. Em cortes sagitais nota-se que há um decréscimo no número de 

neurônios conforme o núcleo se estende lateralmente. No sentido mais rostral 

há um menor número de células que vem aumentando até o terço médio, de 

onde então esse número tende a diminuir. A densidade média de neurônios no 

DR foi de 8.454,75 neurônios serotoninérgicos por µm2. Podemos ver com isso 

que o número de neurônios tende a diminuir com a área, mostrando um padrão 

de distribuição neuronal harmônico e uniforme.  

Palavras-chave: 5-HT, Kerodon rupestris, imunoistoquímica, núcleo dorsal da 

rafe  
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CÓDIGO: SB0603 

TÍTULO: Validação de método espectrofotométrico na região do UV para 

quantificação de propranolol em cápsulas contendo quitosana como excipiente. 

AUTOR: GABRIELA DINIZ FONSÊCA 

ORIENTADOR: KATIA SOLANGE CARDOSO RODRIGUES DOS SANTOS 

GERALDI 

CO-AUTOR: JAIRO SOTERO NOGUEIRA DE SOUZA  

Resumo:  

Quitosana, polissacarídeo linear composto por monômeros de N-

acetilglicosamina e glicosamina (2-amino-2-desoxi-D-glicopiranose), tem sido 

avaliada como excipiente farmacêutico na formulação de formas farmacêuticas 

sólidas. Sua eficácia como diluente e desintegrante pode ser avaliada em 

formulações que contenham um fármaco sonda. O propranolol foi escolhido 

como fármaco de interesse por ter boa solubilidade e permeabilidade (classe 

biofarmacêutica I). Entretanto, a metodologia analítica de doseamento do 

fármaco deve ser validada, especialmente por se tratar de um excipiente novo, 

sem metodologia padronizada nos compêndios farmacêuticos oficiais. Este 

trabalho propõe o doseamento do propranolol por espectrofotometria de UV e 

faz estudos de linearidade, precisão e exatidão para a validação do método.  

Palavras-chave: Quitosana  
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CÓDIGO: SB0606 

TÍTULO: Levantamento de lepidópteras e de suas plantas hospedeiras na Mata 

do Jiqui, RN 

AUTOR: SAYONARA LAINE DO NASCIMENTO SILVA 

ORIENTADOR: ADRIANA MONTEIRO DE ALMEIDA 

CO-AUTOR: MARTA SILVA DE ARAUJO 

CO-AUTOR: PAOLA ARIELLE FERREIRA NOBRE 

CO-AUTOR: GABRIELLA LARISSA CARVALHO DE OLIVEIRA  

Resumo: A ordem Lepidoptera é composta por espécies sensíveis a distúrbios 

no habitat, e por este motivo podem ser utilizados para monitoramento de 

áreas naturais. Inventários de lepidópteras centrados em seus recursos 

possibilitam ainda o conhecimento das interações inseto-planta. Neste trabalho, 

foi feito um levantamento de lagartas a partir de suas plantas hospedeiras na 

mata do Jiqui Natal/RN. Amostras mensais de fev/2008 a jun/2011 foram feitas 

através de transectos em três ambientes da mata: borda da mata, vegetação 

ciliar e interior de mata.  

Até junho foram coletadas 458 amostras, sendo 51,7% coletadas na borda da 

mata, 26,4% na borda do rio e 21,3% no centro da mata. Algumas espécies de 

lepidoptera são encontradas em apenas um dos três ambientes. 

As plantas coletadas estão distribuídas em 45 gêneros de 24 famílias 

botânicas. A maioria dos adultos identificados são da família Pyralidae (44,2%) 

e Hesperidae (32,7%). As outras famílias encontradas são Geometridae, 

Nymphalidae e Pieridae. A maioria das espécies identificadas são monófagas 

(49%), enquanto 23,5% são polífagas.  

É necessária a manutenção deste fragmento para garantir a diversidade de 

espécies de Lepidópteras no local, já que a maioria é monófaga e utiliza de 

maneira diferente os três ambientes. Os dados ainda não permitem concluir se 

a área já sofre perturbação ambiental. É necessário continuar o levantamento 

para monitoração de possíveis mudanças nas interações.  

Palavras-chave: Mata atlântica, Interações ecológicas, Diversidade  
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CÓDIGO: SB0607 

TÍTULO: Concepções de profissionais de saúde sobre a inserção de programas 

específicos para atender ao público masculino 

AUTOR: DANYELLE LEONETTE ARAÚJO DOS SANTOS 

ORIENTADOR: ROSINEIDE SANTANA DE BRITO  

Resumo:  

Estudo exploratório e descritivo, de abordagem qualitativa, cujos objetivos 

foram identificar e analisar as concepções de profissionais de saúde, atuantes 

na Estratégia Saúde da Família, sobre a inserção de programas específicos 

para atender o público masculino na atenção primária em saúde. Participaram 

da pesquisa dez médicos e enfermeiros que trabalham em duas Unidades 

Básicas de Saúde (UBS), localizadas no Distrito Sanitário Oeste, do município 

de Natal/RN. A coleta de dados ocorreu no período de julho e agosto de 2011. 

Os resultados parciais revelaram que, apesar de reconhecerem a inserção de 

programas específicos para atender ao grupo masculino como algo positivo, os 

depoentes demonstraram escassez de conhecimento acerca das diretrizes da 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Esta carência de 

informações foi atribuída, pelos participantes, à falta de incentivos para cursos 

de capacitação sobre a temática da saúde masculina pela gestão municipal. 

Além disso, questões estruturais e organizacionais foram mencionadas pelos 

entrevistados como fatores capazes de dificultar o acesso do público em 

questão ao serviço de saúde. Entretanto, durante as entrevistas, não foi 

observado demonstração de interesse por questões inerentes a saúde do 

homem por parte dos depoentes.  

Palavras-chave: Enfermagem em Saúde Pública; Atenção Primária à Saúde; 

Saúde do Homem.  
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CÓDIGO: SB0611 

TÍTULO: Doença de Hodgkin após tratamento para Tricoleucemia: Relato de 

um caso. 

AUTOR: ADRIANO BEZERRA DE SOUZA 

ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS 

CO-AUTOR: GILDEILTON ARAUJO CAMARA 

CO-AUTOR: LUMA NUNES DE OLIVEIRA 

CO-AUTOR: ANA GABRIELA DE MORAIS NUNES  

Resumo:  

Linfoma de Hodgkin (LH) como uma segunda neoplasia em pacientes tratados 

para tricoleucemia com análogos de purinas raramente é descrito na literatura. 

Paciente, sexo feminino, 50 anos, há 6 apresentou pancitopenia e 

esplenomegalia. Sintomática com baço volumoso. Biópsia de medula óssea 

revela hiperplasia medular. No mesmo ano realiza esplenectomia após 

diagnóstico de tricoleucemia pela biópsia do baço (LCA+/CD20 +/CD45- e 

DBA44 positivo focalmente) e infiltração leucêmica portal. Até fevereiro de 2005 

foi acompanhada sem quimioterapia. Julho de 2005 apresenta além de febre, 

perda de peso, anorexia e astenia. O mielograma revela infiltração por células 

com características morfológicas de linfócitos vilosos. Inicia quimioterápia com 

1 ciclo de Cladribina (2-CdA) 0,09 mg/kg por 7 dias em infusão contínua. 

Permanece estável até fevereiro de 2006. Novo mielograma revela novamente 

presença de infiltração por hairy cells e o hemograma anemia acentuada. Inicia 

2a etapa de quimioterapia com 2-CdA, igual a anterior. Dois meses depois, 

volta apresentar os sintomas de antes e linfadenopatia cervical. Realiza biópsia 

do nódulo cervical posterior tendo laudo histopatológico de LH com a 

imunohistoquímica: linfócitos pan-B (CD20) negativo, linfócitos T (CD3 e 

CD45RO) positivos no infiltrado linfocitário e antígeno CD30, EMA e CD15 

fortemente positivas, nas células de Reed Sternberg e antígeno Epstain-barr 

negativo. Atualmente esta em acompanhamento clínico e terapêutico para 

doença de LH.  

Palavras-chave: Doença de Hodgkin; tricoleucemia; análogos de purinas  
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TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE A SÍNDROME DE BURNOUT E PROFESSORES 

DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

AUTOR: JANNE CLEIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: JONAS SAMI ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA  

Resumo:  

A presente investigação teve como objetivo analisar as causas e motivos do 

aparecimento da síndrome de Burnout em professores de Educação Física 

Escolar. Trata-se de um estudo de revisão integrativa que tem a finalidade de 

reunir e sintetizar resultados de pesquisas sobre um delimitado tema ou 

questão, de maneira sistemática e ordenada. Para tanto, a seleção dos estudos 

foi realizada por meio das bases de dados: Literatura Latino Americana e do 

Caribe em Ciências de Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online (MEDLINE), Scientific Electronic Library Online 

(Scielo), selecionados com base no interesse do tema nacional e internacional, 

considerando que essas bases concentram a literatura latino-americana da 

área. Para o tratamento das informações, utilizou-se a classificação por 

categorias de análise, resultando na identificação de seis documentos que 

faziam referência aos temas: frequência da Síndrome de Burnout em 

Professores de Educação Física e os motivos para á aquisição da Síndrome de 

Burnout. Os resultados obtidos no surgimento dessa síndrome, estão 

adjetivados como a ilusão pelo trabalho acarretando o desinteresse pela 

profissão, desgaste psíquico, ao acúmulo de emprego, a pressão do público, 

ao aumento da jornada de trabalho, as condições de trabalho e a falta de 

reconhecimento na profissão.  

Palavras-chave: Síndrome de Burnout, professores, professores de educação 

física.  
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CÓDIGO: SB0615 

TÍTULO: PANORAMA SOBRE O PERFIL DOS RECÉM NASCIDOS NO ANO 

DE 2009 NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ-RN 

AUTOR: ANANÍLIA REGINA SILVA CAVALCANTE 

ORIENTADOR: SILVANA ALVES PEREIRA 

CO-AUTOR: VANESSA LOPES COSTA DE OLIVEIRA  

Resumo:  

A atenção a gestante a ao recém nascido ganharam expressão nos últimos 

anos, pois o estudo das variáveis: gestação, parto e recém nascido fornece 

subsídios para a implantação de ações que resultem em condições ideais de 

crescimento fetal. O objetivo do estudo foi apresentar o perfil epidemiológico 

materno infantil do município de Santa Cruz identificados pela utilização de 

dados de informações em saúde, no ano de 2009. Para a avaliação dos dados 

foram localizados os arquivos do SINASC (Sistema de Informações de 

Nascidos Vivos) do banco de dados na internet do Ministério da Saúde. Foram 

registrados 583 nascimentos, desses 23% eram de mães com idades entre 10 

a 19 anos; e 2,34% entre 40 a 49 anos. Em relação à duração da gestação, 6% 

dos recém nascidos tinham idade < 37 semanas e 1,3% tinham idade > 42 

semanas. O tipo de parto vaginal e a gravidez única mantiveram altas taxas de 

freqüência (97% e 65%, respectivamente). Quase 10% das gestantes 

realizaram apenas 0 a 3 consultas pré-natais e 3,4% dos recém nascido tinham 

a nota de APGAR no 5° minuto entre 0 a 7. Tendo em vista os dados 

apresentados concluir-se que há prevalência significativa de fatores negativos 

para o nascimento de um recém nascido saudável e que a utilização de dados 

de informações em saúde é uma ferramenta na identificação dos fatores que 

poderiam levar à melhoria da assistência em saúde, pois o monitoramento dos 

nascimentos e de suas condições permite uma aproximação dos problemas na 

qualidade da assistência.  

Palavras-chave: Neonatologia; Gravidez; Prematuridade  
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TÍTULO: Sonic Hedgehog eleva a proliferação de progenitores neurais e atua 

diretamente sobre o tamanho do ciclo celular no córtex cerebral embrionário 

AUTOR: GEISSY LAINNY DE LIMA ARAUJO 

ORIENTADOR: MARCOS ROMUALDO COSTA  

Resumo:  

O balanço entre proliferação e diferenciação celular no córtex cerebral em 

desenvolvimento é um importante mecanismo para a geração de diferentes 

áreas corticais e evolução do sistema nervoso central (SNC). Recentemente, 

foi mostrado que o morfógeno Sonic Hedgehog (Shh) é capaz de aumentar a 

proliferação de progenitores corticais durante o desenvolvimento. Esse mesmo 

fator é observado em quadros de proliferação excessiva como na tumorigênese 

em indivíduos adultos. Entretanto, pouco se sabe a respeito da verdadeira 

influencia do Shh sobre a cinética celular das células-tronco neurais. No 

presente trabalho, analisamos o efeito da ativação ou inibição da via do Shh 

em progenitores neurais embrionários. Células isoladas do córtex cerebral 

embrionário de roedores foram cultivadas na presença ou não de Shh e seu 

bloqueador ciclopamina. Foram então imageadas por vídeo microscopia de 

tempo intervalado permitindo a análise de parâmetros do ciclo celular. 

Observamos que a adição de Shh eleva o número de divisões celulares 

simétricas gerando duas células progenitoras e encurta o ciclo celular destas 

células. Ao contrário, o bloqueio da sinalização por Shh leva a uma redução no 

número de células e prolonga o tempo do ciclo celular. Sendo assim, percebe-

se que o Shh é um importante fator relacionado à proliferação de células 

progenitoras e a manipulação da sua via pode ser um potencial meio para 

controle de desordens proliferativas no SNC.  

Palavras-chave: Proliferação celular, Córtex cerebral, Ciclo celular, Células- 

tronco  
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TÍTULO: O que comem os adolescentes? Conhecer para aconselhar. AUTOR: 

ÂNGELA NELIGIA ARAÚJO DANTAS 

ORIENTADOR: ANNA CECILIA QUEIROZ DE MEDEIROS 

CO-AUTOR: ORIONE AZEVEDO DE MENDONÇA 

CO-AUTOR: THAYSE HANNE CAMARA RIBEIRO DO NASCIMENTO 

CO-AUTOR: NILA PATRICIA FREIRE PEQUENO  

Resumo:  

A adolescência é um período de grandes mudanças, fisiológicas e 

psicossociais, que afetam o comportamento alimentar, grandemente 

influenciado por necessidades nutricionais, auto-imagem, saúde individual, 

preferências, hábitos familiares, regras sociais, experiências e conhecimentos 

do indivíduo. O trabalho teve como objetivo realizar o diagnóstico nutricional de 

estudantes do ensino médio de uma escola municipal, a fim de subsidiar a 

realização de um trabalho de educação nutricional. Para tanto, foram aplicados 

questionários de freqüência alimentar e realizada a avaliação antropométrica 

dos mesmos. Na avaliação antropométrica, observou se que a maioria dos 

estudantes estava eutróficos. A análise da dieta revelou que apenas 8,41% dos 

adolescentes consumiam as seis refeições diárias preconizadas, sendo 

observada relação significativa entre o turno das aulas e omissão do desjejum 

(p < 0,0001), que foi associado a estudar no horário matutino. Entre os alunos, 

43,69% relataram trocar almoço ou jantar por lanches, sendo que um maior 

consumo, tanto de doces quanto de salgados, esteve significativamente 

relacionado com um menor consumo de frutas (p < 0,0001). A partir do perfil 

traçado, que revelou práticas alimentares bastante prejudiciais à saúde, foram 

realizadas oficinas de educação visando fomentar hábitos alimentares 

saudáveis, com ênfase ao uso e consumo de alimentos regionais, mostrando 

possibilidades regionais de baixo custo econômico e grande valor nutricional 

agregado.  

Palavras-chave: Dieta, adolescente, hábito alimentar  
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TÍTULO: Concordância entre Índices de Necessidade de Tratamento 

Ortodôntico em Estudo de Base Populacional com Adolescentes Escolares 

AUTOR: EVERTON SPENCER DA SILVA ARAUJO 

ORIENTADOR: KENIO COSTA DE LIMA 

CO-AUTOR: ANDERSON FARIAS DA CUNHA 

CO-AUTOR: ANA ISABEL SILVA LIMA 

CO-AUTOR: MARIANA RIOS BERTOLDO  

Resumo:  

Diversos índices analisam a prevalência das oclusopatias, sendo métodos de 

avaliar a necessidade de tratamento ortodôntico e, assim, forma de priorização 

deste. Avaliou-se, então, a concordância entre o ICON (Índice de 

Complexidade, Efeito e Necessidade Tratamento Ortodôntico), DHC 

(Componente de Saúde Dental) do IOTN (índice de Necessidade de 

Tratamento Ortodôntico), AC (Componente de Estética Dental) do examinador 

e DAI (Índice de Estética Dental) ao categorizarem adolescentes em com ou 

sem necessidade de tratamento. Examinou-se 300 escolares de 15 a 19 anos 

de escolas de Macaíba/RN. Obteve-se uma prevalência no DAI de 76% de 

adolescentes com necessidade de tratamento, ICON de 31%, DHC do IOTN de 

73,7%, AC do examinador de 29,3%. A concordância entre os índices foi 

analisada pelo Kappa para significância de 5%. O kappa não foi significativo 

(p=0,351) ao comparar o DAI com DHC do IOTN. As outras comparações 

tiveram kappa significativo (p<0,001), embora com concordância fraca (0,148 - 

0,158), exceção a análise do ICON com AC do examinador (k = 0,866). 

Incongruências se deram na identificação dos casos sem necessidade de 

tratamento, com concordância geral de 27,8 a 33%, exceção a comparação do 

AC do examinador com o ICON (94,8%). Há uma classificação divergente para 

a necessidade de tratamento ortodôntico, ao utilizar-se diferentes índices, com 

consequências ao diagnóstico a nível epidemiológico e a priorização do 

tratamento específico a nível populacional e individual.  

Palavras-chave: Maloclusão, Adolescente, Prevalência  



              XXII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
e-CICT	2011	

	
	

CÓDIGO: SB0623 

TÍTULO: Diagnóstico precoce do câncer cervical: limitações da coleta do 

exame de Papanicolaou 

AUTOR: LORENA FERNANDA SILVA DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: MARIA TERESA CICERO LAGANA  

Resumo:  

Introdução: O exame de Papanicolau é reconhecido mundialmente como 

estratégia eficiente para rastreamento do câncer cervical. O procedimento 

consiste na coleta de material esfoliado da ectocérvice com a espátula de Ayre 

e da endocérvice usando a escovinha endocervical. A junção desses dois 

epitélios é dita como junção escamo-colunar (JEC), onde a maior parte das 

lesões pré- malígnas e malignas tem origem. Considera-se a obtenção do 

esfregaço cervical como um procedimento de fácil execução, o que não é 

verdade, pois é necessário que a amostra contenha quantidades adequadas da 

JEC, aumentando a probabilidade de se obter células atípicas. Altas taxas de 

resultados falso-negativos podem ser influenciadas por erros na coleta do 

esfregaço cervical, fixação, coloração, leitura e interpretação da lâmina. 

Objetivos: Verificar as limitações do exame de Papanicolau que interferem no 

controle do câncer cervical, conforme pesquisa bibliográfica, a fim de 

selecionar os estudos que subsidiem programas de capacitação de recursos 

humanos para melhorar o desempenho na coleta do exame de Papanicolau. 

Metodologia: Pesquisa bibliográfica de periódicos científicos nas bases de 

dados MEDLINE e LILACS. Análise e Resultados: A análise dos resultados 

será feita discutindo-se as implicações deste conhecimento para as atividades 

de educação profissional voltadas para o diagnóstico precoce do câncer 

cervical e a indicação de subsídios para a capacitação de recursos humanos 

na coleta de Papanicolau.  

Palavras-chave: Câncer de colo do útero; Exame de Papanicolau; Enfermagem  
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TÍTULO: Efeito do extrato aquoso de cianobactérias sobre timo, medula óssea, 

baço e macrófagos de camundongos. 

AUTOR: JÉSSICA TEIXEIRA JALES 

ORIENTADOR: JANEUSA TRINDADE DE SOUTO 

CO-AUTOR: MAGNOLIA FERNANDES FLORENCIO DE ARAUJO 

CO-AUTOR: IVANEIDE ALVES SOARES DA COSTA 

CO-AUTOR: HYLARINA MONTENEGRO DINIZ SILVA  

Resumo:  

Devido ao aumento do processo de eutrofização das águas que promove o 

aparecimento de cianobactérias tóxicas e aos riscos inerentes para a saúde 

pública e ambiente, é necessário o desenvolvimento de testes que permitam 

detectar a presença de toxinas e avaliar os efeitos destas nos seres vivos. 

Neste trabalho foi avaliada a toxidade destes microorganismos em modelo 

murino, observando-se seu efeito sobre o sistema imunológico de animais, 

principalmente sobre a migração de macrófagos para cavidade peritoneal de 

camundongos Balb/c e sobre órgãos linfóides primários (medula óssea e timo) 

e secundários (baço), bem como sua ação inflamatória em seus organismos. 

Para realização dos testes preparou-se um extrato aquoso de cianobactérias a 

partir de florações obtidas do reservatório de água Gargalheiras, em Acari – 

RN. Utilizando-se os métodos de Bradford e Dubois, foram quantificados, 

respectivamente, proteínas e carboidratos totais no extrato aquoso. Os animais 

foram inoculados por via intraperitoneal e os órgãos acima mencionados e o o 

lavado peritoneal foram retirados para análise e contagem celular em câmara 

de Neubauer nos tempos de 24h, 48h e 72h. Observou-se que o extrato em 

questão não apresentou, nestas condições experimentais, efeito sobre a 

migração de células para o peritoneo em nenhum dos tempos, bem como 

sobre peso e celularidade do timo e medula óssea. Apresentou atividade sobre 

o peso e celularidade do baço nos tempos de 48h e 72h.  

Palavras-chave: Eutrofização. Cianobactérias. Toxidade. Sistema Imunológico.  
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TÍTULO: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UM PACIENTE PORTADOR 

DE CIRROSE HEPÁTICA ALCÓOLICA E ENCEFALOPATIA HEPÁTICA: 

ESTUDO DE CASO 

AUTOR: KADJA DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA 

ORIENTADOR: DIANA GONCALVES DE LIMA DANTAS  

Resumo:  

Introdução: a cirrose hepática é uma doença crônica caracterizada por 

substituição do tecido hepático normal por fibrose. Na cirrose de causa 

alcoólica, tipo mais grave, ocorrem episódios de necrose dos hepatócitos. 

Aproximadamente 40% dos pacientes com cirrose são assintomáticos e o 

prognóstico é severo quando se manifesta. Objetivo: implementar a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) a um paciente com 

cirrose hepática alcoólica e encefalopatia hepática. Método: estudo de caso 

desenvolvido em maio de 2011 durante a prática da disciplina Atenção Integral 

à Saúde I na enfermaria de um Hospital Universitário em Natal/RN. Os dados 

foram obtidos pela anamnese, exame físico diário e pesquisa no prontuário. 

Resultados: segundo a North American Nursing Diagnosis Association 

(NANDA) identificamos os seguintes diagnósticos de enfermagem: volume 

excessivo de líquidos; memória prejudicada; padrão de sono prejudicado; 

conforto prejudicado; intolerância a atividade, risco de sangramentos. Por meio 

da Nursing Interventions Classification (NIC) obtemos as intervenções: pesar 

em jejum; controle da diurese; monitorar indicadores de retenção de líquidos; 

aferir sinais vitais, e através da Nursing Outcomes Classification (NOC), o 

resultado esperado foi equilíbrio de líquidos. Conclusão: a implementação da 

SAE possibilitou a elaboração de um plano de cuidados individualizado, 

contribuindo positivamente para a qualidade da assistência e melhora do 

quadro geral do paciente  

Palavras-chave: cirrose hepática alcóolica, assistência de enfermagem, relato 

de caso  
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TÍTULO: Envelhecimento populacional no estado do Rio Grande do Norte 

AUTOR: LAÉRCIO ALMEIDA DE MELO 

ORIENTADOR: KENIO COSTA DE LIMA 

CO-AUTOR: MEILY DE MELLO SOUSA 

CO-AUTOR: ANDREZZA MARIA CARVALHO SOUSA GUERREIRO  

Resumo:  

O objetivo desse estudo foi identificar o envelhecimento populacional no RN, 

através da análise dos índices de envelhecimento. A coleta de dados se deu a 

partir do banco de dados do IBGE, censo 2010. Calculou-se o percentual de 

idosos em relação à população total, o índice de envelhecimento (total de 

idosos/ no de indivíduos com idade < 1 a 14 anos), índice de 

sobreenvelhecimento (no de idosos com idade &#8805;80 anos/total de 

idosos), índice de substituição da população em idades ativas (total de idosos/ 

no de indivíduos com idade entre 15-19 anos) e dependência senil (total de 

idosos/ no de indivíduos com idade entre 15-59 anos) para os 167 municípios. 

O efeito da posição geográfica dos municípios sobre os indicadores de 

envelhecimento foi observado a partir do agrupamento em meso e 

microrregiões. Os resultados mostraram que 138 municípios (82,63%) 

apresentaram mais de 10% de idosos. Em relação ao sobreenvelhecimento, 43 

municípios (25,74) mostraram valores de 20% ou mais. Já o índice de 

envelhecimento se situou acima de 50% em 74 municípios (44,31). A 

mesorregião do litoral apresentou menores índices de envelhecimento que 

aqueles situados nas demais mesorregiões do estado. Os municípios 

pertencentes às microrregiões do Litoral Sul, Nordeste, Macau, Macaíba e 

Mossoró apresentaram piores indicadores de envelhecimento que as demais 

microrregiões. O estado do RN se encontra em processo de envelhecimento 

com destaque para os municípios localizados na região Central e Oeste.  

Palavras-chave: Envelhecimento da população e Índices  
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TÍTULO: Diagnóstico e protocolo de assistência aos portadores de úlceras 

venosas atendidos em um hospital de referência no Estado do Rio Grande do 

Norte 

AUTOR: SAMILLY MÁRJORE DANTAS LIBERATO 
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CO-AUTOR: DANIELE VIEIRA 

CO-AUTOR: GABRIELA DE SOUSA MARTINS MELO 

CO-AUTOR: AMANDA JÉSSICA GOMES DE SOUZA  

Resumo:  

Introdução: Na abordagem ao portador de úlceras venosas (UV), considera-se 

como aspecto fundamental a assistência sistematizada pautada em protocolo 

que contemple a avaliação clínica. Objetivos: identificar os aspectos relevantes 

da literatura contemplados em protocolo para assistência aos portadores de 

úlceras venosas; identificar os aspectos a serem propostos pelos juízes do 

estudo para o protocolo de assistência aos portadores de úlceras venosas. 

Metodologia: Trata- se de um estudo descritivo, com abordagem quantitativa, 

realizado no HUOL - Natal-RN. A amostra foi composta por 39 profissionais. 

Aprovado pelo CEP do HUOL (Parecer n.o 081/07), iniciou-se o estudo com a 

realização de revisão de literatura acerca dos aspectos relevantes a serem 

contemplados em um protocolo para assistência aos portadores de UV. Esses 

aspectos foram organizados em um questionário. Após apreciação, realizou-se 

a validação de conteúdo com aplicação do Índice Kappa (K) e a Escala de 

Likert. Resultados: A proposição do protocolo está disposta em onze itens, 

dentre eles: Avaliação do paciente e da lesão; Registro e documentação; 

Cuidado com a ferida e a pele perilesional; Indicação de cobertura; Uso de 

antibiótico e tratamento da dor; Tratamento cirúrgico da IVC. Conclusão: A 

construção do protocolo traz implicações para os serviços de saúde, pois trata 

da adoção de diretrizes construídas associando a literatura e a realidade das 

instituições, com validação e avaliação de efetividade dos resultados.  

Palavras-chave: úlcera venosa, protocolo, assistência  
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Resumo:  

O diagnóstico do estado nutricional de estudantes permite conhecer a situação 

nutricional e subsidiar a elaboração de propostas de intervenção para sua 

melhoria, dentre elas, o estímulo à adoção de hábitos alimentares saudáveis e 

a otimização dos cardápios da merenda escolar. O objetivo desta pesquisa foi 

realizar avaliação antropométrica e dietética de estudantes do ensino médio de 

uma escola pública do município de Santa Cruz/RN. Para a avaliação 

antropométrica participaram 344 estudantes que foram pesados em balança 

antropométrica digital e medidos em estadiômetro portátil. Para a análise 

dietética, um questionário de freqüência alimentar quali-quantitativo foi aplicado 

a 485 estudantes. Na avaliação antropométrica pôde-se constatar, segundo a 

classificação do IMC para a idade tanto para os adolescentes quanto para os 

adultos a prevalência do estado nutricional de eutrofia com 85,4% e 72%, 

respectivamente. Na a avaliação dietética, dos alimentos consumidos 

diariamente destacaram-se o feijão 71%, biscoitos e bolachas 54%, laticínios 

26% e frutas ou salada de frutas 20%. E quanto aos alimentos raramente 

ingeridos, destacaram-se os legumes e verduras cozidas 54%, saladas crua 

34%, batata frita ou salgados fritos 24%, e hambúrguer e embutidos 20%. 

Diante dos resultados, faz-se necessário que sejam realizadas orientações que 

possam contribuir para um melhor hábito alimentar dos alunos, como também 

sugere-se a diversificação de cardápios da merenda escolar.  

Palavras-chave: Avaliação antropométrica, avaliação dietética, estudantes.  
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CÓDIGO: SB0637 

TÍTULO: PERCEPÇÃO DE SAÚDE BUCAL DE IDOSOS: ANALISANDO O 

OLHAR DO CUIDADOR. AUTOR: LEONARDO CESAR AMARO DA SILVA 

ORIENTADOR: IRIS DO CEU CLARA COSTA 

CO-AUTOR: RAQUEL MAGMA DE MEDEIROS 

CO-AUTOR: PEDRO HENRIQUE SETTE DE SOUZA 

CO-AUTOR: SHENIA ELIANE DO REGO CARNEIRO  

Resumo:  

O comportamento do cuidador de idosos dependentes enquanto promotor de 

saúde é fundamental para manutenção da saúde bucal deste segmento 

populacional, que se encontra em constante crescimento. Buscou-se identificar 

entre cuidadores da cidade do Natal/RN o perfil destes, seu modo de trabalho e 

conhecimento na promoção de higiene oral. O Estudo foi realizado em quatro 

instituições de longa permanência, cujos dados foram coletados através de 

questionário aplicado a 49 cuidadores, obtendo informações acerca da 

formação profissional, conhecimento sobre saúde bucal e promoção da saúde. 

Foi verificado que 57% buscaram a área de trabalho por afinidade, 67,43% 

tiveram curso de formação, dos quais somente 18,36% realizaram treinamento 

específico para prestação de cuidado ao idoso. Dentre os entrevistados, 

40,81% afirmam erroneamente que a perda dos dentes ocorre naturalmente 

pela idade avançada e cerca de 81,63% auxiliam na escovação da boca dos 

idosos, dos quais, 67,5% realizam 1 ou 2 vezes ao dia, 8,2% não conhecem 

doenças bucais e 59,18% não enxergam cárie como doença. A escovação 

ocorre com freqüência inadequada e a não realização do exame visual da boca 

rotineiramente dificulta o reconhecimento precoce de alterações bucais. 

Percebe- se pouco conhecimento sobre doenças bucais por parte dos 

cuidadores, o que presume urgência de capacitação específica, para prevenir 

agravos e proporcionar uma atenção de qualidade e melhor promoção de 

saúde oral à clientela.FR = 456575  

Palavras-chave: Cuidadores; Saúde Bucal; Idoso.  
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CÓDIGO: SB0638 

TÍTULO: SÍNDROME DE BURNOUT E DISTÚRBIOS DO SONO EM 

PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 

AUTOR: JESSICA SANTOS DE MEDEIROS 

ORIENTADOR: JOHN FONTENELE ARAUJO 

CO-AUTOR: HILKA DOS SANTOS LOPES DE ARAÚJO 

CO-AUTOR: LAYRA RIBEIRO DE SOUSA LEAO 

CO-AUTOR: MARIA LUISA NOBRE MEDEIROS E SILVA  

Resumo:  

INTRODUÇÃO: A saúde do professor vem sendo fonte de preocupação de 

segmentos sociais, sendo esta categoria identificada pela Organização 

Internacional do Trabalho como de alto risco para patologias relacionadas ao 

trabalho. Pensando nisso, buscamos encontrar a prevalência de Burnout e 

distúrbios do sono em professores, entendendo tais alterações como 

decorrentes de estresse do trabalho. OBJETIVO: Avaliar a prevalência de 

Burnout e distúrbios do sono em professores do ensino fundamental na cidade 

de Natal e sua relação com variáveis sociodemográficas e laborais. MÉTODO: 

Estudo descritivo com delineamento transversal, amostra de 348 professores 

do ensino fundamental. Índice de Qualidade de Sono Pittsburgh e Escala de 

Sonolência Epworth foram usadas para avaliar o sono, e o Maslach Burnout 

Inventory para avaliar Burnout. RESULTADOS: Observou-se que 48,6% da 

amostra apresentou elevados níveis de Exaustão Emocional, 43,9% de 

Despersonalização e 35,5% um nível baixo de Realização Profissional. A 

maioria apresentou altas pontuações na IQSP (70,5%) e 39,8% apresentou 

sonolência excessiva diurna na ESE. As variáveis independentes foram 

associadas com os resultados do MBI, IQSP e ESE, tendo indicado a 

importância de se reconhecer doenças ocupacional para incluir os professores 

em medidas de políticas públicas. CONCLUSÃO: A má qualidade do sono foi 

encontrada em professores que apresentaram altos níveis para síndrome de 

burnout, sugerindo uma ligação entre estas duas entidades.  

Palavras-chave: Burnout, Sono, Professor, Saúde Ocupacional, Saúde Pública  
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CÓDIGO: SB0640 

TÍTULO: DIVERSIDADE DO DESCARTE DE PESCA DA PORÇÃO 

NOROESTE DO LITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

AUTOR: ALINE DA COSTA BOMFIM 

ORIENTADOR: SIMONE ALMEIDA GAVILAN LEANDRO DA COSTA 

CO-AUTOR: DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS 

CO-AUTOR: DANIEL SOLON DIAS DE FARIAS 

CO-AUTOR: FLÁVIO JOSÉ DE LIMA SILVA  

Resumo:  

O Rio Grande do Norte caracteriza-se por apresentar expressiva atividade 

pesqueira, sendo 76,5% representada pela pesca artesanal, enquanto que a 

industrial se faz representada por 23,5% do total de pescado capturado. Na 

área de estudo, percebe-se que além das espécies economicamente viáveis, 

são capturadas espécies de baixo valor econômico e de pequeno porte. Desta 

forma, pretende-se avaliar, a partir dos descartes encontrados, a diversidade 

de espécies de peixes ósseos e cartilaginosos e, posteriormente, aspetos 

relacionados a reprodução dos mesmos, buscando contribuir com a 

manutenção dos estoques e a exploração racional de novos recursos. A 

pesquisa está sendo realizada através de monitoramentos mensais das praias 

da porção Noroeste do litoral do RN, nos quais é realizado, em campo, o 

registro fotográfico e a extração das gônadas dos peixes. Até o momento foram 

identificadas as seguintes espécies de peixes ósseos: Aspistor luniscutis; 

Chloroscombrus chrysurus; Conodon nobillis; Cynoscion acoupa; Cynoscion 

leiarchus; Diodon holocanthus; Echeneis naucrates; Haemulon plumieri; 

Lycengraulis grossidens; Menticirrhus americanus; Micropogonias furnieri; 

Myrichthys ocellatus; Nicholsina usta; Orthopristis ruber; Pellona harroweri; 

Pomadasys corvinaeformis; Selene brownii; Sphoeroides testudineus; 

Symphurus diomedianus, Trachinotus carolinus. Para os peixes cartilaginosos, 

registramos as espécies: Dasyatis guttata e Rhizoprionodon porosus.  

Palavras-chave: Peixes; diversidade e histologia gonadal.  
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CÓDIGO: SB0641 

TÍTULO: PROMOÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL: A INSERÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

AUTOR: KÁLYA YASMINE NUNES DE LIMA 

ORIENTADOR: AKEMI IWATA MONTEIRO 

CO-AUTOR: POLYANNA KEITTE FERNANDES GURGEL 

CO-AUTOR: ANA DULCE BATISTA DOS SANTOS  

Resumo:  

Considerando a importância da inserção da equipe de saúde da família nas 

instituições de educação infantil (CMEI) para a produção de atividades 

promotoras da saúde, objetiva-se descrever as ações desenvolvidas pela 

equipe de saúde da família em parceria com a UFRN no CMEI para promover 

saúde e reduzir os índices de infecções neste ambiente. Estudo descritivo, de 

abordagem qualitativa, desenvolvido através da pesquisa-ação no CMEI de 

Cidade Nova, Natal/RN, o qual pertence à área de abrangência da Unidade de 

Saúde da Família (USF) Cidade Nova. A coleta de dados se deu por meio da 

observação participante, incluindo o registro fotográfico e as anotações diárias. 

As ações envolveram discussões com os profissionais do CMEI sobre a 

promoção da saúde e como fazê-la na instituição, com atividades educativas, 

que abordaram a importância da higienização pessoal, ambiental e de 

alimentos, visando a redução de problemas de saúde; discussão quanto à 

limpeza e desinfecção de ambientes, de roupas e materiais utilizados pela 

criança; Treinamentos sobre primeiros socorros e doenças prevalentes na 

infância; realização de avaliação e tratamento em saúde bucal; realização do 

exame físico e parasitológico nas crianças, que eram encaminhadas a USF se 

houvesse algum problema. Apesar da boa receptividade dos profissionais do 

CMEI, constataram-se dificuldades em articular os serviços de saúde com o da 

instituição e a necessidade da ESF implementar mais ações para promoção da 

saúde da criança.  

Palavras-chave: Enfermagem; Promoção á saúde; CMEI  
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CÓDIGO: SB0642 

TÍTULO: PROMOÇÃO À SAÚDE DE HIPERTENSOS: UMA REVISÃO 

INTEGRATIVA AUTOR: CAMILA AUGUSTA DA SILVA 

ORIENTADOR: ANA ELZA OLIVEIRA DE MENDONCA  

Resumo:  

Introdução: A hipertensão arterial possui elevada prevalência e mortalidade, 

representando um grave problema de saúde pública. Assim, torna-se um 

desafio prevenir e controlar a doença, o que implica em considerar o processo 

educativo como ferramenta essencial ao cuidado. Objetivo: descrever e 

analisar as principais estratégias de promoção á saúde direcionadas a 

pacientes hipertensos. Metodologia: trata-se de uma revisão integrativa da 

literatura, que permite a busca, avaliação crítica e síntese das evidências. A 

busca foi realizada nas bases de dados LILACS, MEDLINE e SCIELO, 

utilizando-se descritores cadastrados no DeCS: hipertensão, educação em 

saúde e enfermagem. Os critérios de inclusão foram: artigos completos em 

português, inglês e espanhol, com dimensão temporal compreendida entre os 

anos 2005 a 2011. Resultados: a amostra resultou em 20 artigos, os quais 

foram divididos em dois pilares temáticos: 45% focaram o cuidado centrado na 

educação em saúde com clientes hipertensos e 55% a atuação de enfermagem 

na promoção e prevenção de agravos. Estímulo às mudanças de hábitos, 

estratégias lúdicas, grupos, palestras educativas, apoio físico e psicológico e 

atuação de uma equipe multiprofissional foram as estratégias mais citadas para 

prevenir agravos em hipertensos. Conclusão: depreendeu-se que a educação 

em saúde apóia-se na percepção da pessoa de forma holística, 

compreendendo o cuidar além da clínica do indivíduo, privilegiando espaços 

para a escuta sensível e acolhimento.  

Palavras-chave: Hipertensão; Educação em saúde; Enfermagem  
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CÓDIGO: SB0643 

TÍTULO: A velhice extrema nos municípios do Rio Grande do Norte AUTOR: 

ANDREZZA MARIA CARVALHO SOUSA GUERREIRO 

ORIENTADOR: KENIO COSTA DE LIMA 

CO-AUTOR: LAÉRCIO ALMEIDA DE MELO 

CO-AUTOR: MEILY DE MELLO SOUSA  

Resumo:  

O presente estudo tem como objetivo verificar nos municípios do RN a 

condição de velhice extrema entre seus habitantes. Para a coleta de dados 

utilizou-se o banco do IBGE, censo 2010. Tais dados possibilitaram a 

construção de uma planilha com a taxa de indivíduos em situação de velhice 

extrema nos 167 municípios do estado, a qual foi elaborada em função da 

população total (no de indivíduos com idade &#8805;90 anos/ população total) 

e em função da população idosa de cada município (no de indivíduos com 

idade &#8805;90 anos/população idosa). Para verificar o efeito da posição 

geográfica dos municípios sobre os indicadores de velhice extrema, os 

mesmos foram agrupados em meso e microrregiões. Os resultados mostraram 

que 03 municípios (1,79%) apresentam 1% ou mais de idosos com 90 anos ou 

mais em relação ao total da população. Sete municípios (4,19%) apresentam 

mais de 5% de idosos na condição de velhice extrema, considerando o total de 

idosos. Os municípios que se localizam na mesorregião do litoral apresentam 

menor taxa de idosos na condição de velhice extrema que aqueles situados 

nas demais mesorregiões do estado. Desse modo, municípios pertencentes às 

microrregiões do Litoral Sul, Nordeste, Macau, Macaíba e Mossoró 

apresentaram menores taxas de velhice extrema que as demais microrregiões. 

Apesar do reduzido número de municípios com velhice extrema, destaca-se o 

percentual significativo em alguns deles, principalmente situados na 

mesorregião Central e Oeste Potiguar.  

Palavras-chave: Envelhecimento da população, Idoso de 80 Anos ou mais  
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CÓDIGO: SB0644 

TÍTULO: BUSCA ATIVA DE SINTOMÁTICOS RESPIRATÓRIOS DE 

TUBERCULOSE E CONTROLE DE COMUNICANTES NAS UNIDADES DE 

SAÚDE DA FAMÍLIA DOS DISTRITOS NORTE I E II EM NATAL/RN. 

AUTOR: DÂNDARA NAYARA AZEVÊDO DANTAS 

ORIENTADOR: BERTHA CRUZ ENDERS 

CO-AUTOR: MARIA CONCEBIDA DA CUNHA GARCIA  

Resumo:  

Propôs-se avaliar o desenvolvimento das ações de busca de sintomáticos 

respiratórios (BSR) e de controle de comunicantes nas Unidades de Saúde da 

Família (USF). Trata-se de uma pesquisa descritiva e de abordagem 

quantitativa, realizada de março a junho de 2011, que envolveu 10 médicos e 

23 enfermeiros que atuam em 20 USF dos Distritos Norte I e II de Natal/RN. O 

instrumento de coleta continha 12 perguntas fechadas acerca da frequência 

com que as ações eram realizadas, sendo a sua maioria em escala Likert de 1 

a 5, com 5 indicando sempre e 1 nunca. Os dados da escala foram 

classificados em desempenho satisfatório (4-5), regular (3) e insatisfatório (1-

2). Os resultados mostram que as ações de BSR possuem índices 

insatisfatórios (média 2,17); as de diagnóstico de TB em comunicantes 

apresentaram-se regulares (média 3,6) para pessoas que moram com o 

doente; e insatisfatórios (média 1,6) para pessoas que trabalham e/ou estudam 

com o doente. A maioria (70%) dos médicos dificilmente recebe capacitação 

sobre a TB e 69,6% dos enfermeiros frequentemente os recebem. Conclui-se 

que as ações de BSR e controle de comunicantes estão sendo desenvolvidas 

de forma insatisfatória nos distritos estudados. Destarte, o incentivo para 

qualificação em TB, com destaque para essas atividades, deve ser uma prática 

constante de todos os profissionais das equipes da ESF, favorecendo a 

melhoria do desempenho deste nível de atenção no controle da doença.  

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Tuberculose Pulmonar; 

Enfermagem.  
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CÓDIGO: SB0647 

TÍTULO: QUALIDADE DE VIDA DOS PORTADORES DE ÚLCERAS 

VENOSAS: fatores que alteram a qualidade de vida dos portadores de UV 

AUTOR: AMANDA JÉSSICA GOMES DE SOUZA 

ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES 

CO-AUTOR: ISABELLE KATHERINNE FERNANDES COSTA 

CO-AUTOR: RHAYSSA DE OLIVEIRA E ARAÚJO 

CO-AUTOR: SAMILLY MÁRJORE DANTAS LIBERATO  

Resumo: A Úlcera Venosa (UV), lesão dos membros inferiores é resultado do 

inadequado retorno de sangue venoso nos pés ou pernas e traz mudanças no 

âmbito familiar, social, econômico e psicológico. Objetivo: analisar a 

associação dos aspectos sociodemográficos e de saúde, de assistência à 

saúde e clínicos da lesão na QV dos portadores de UV. Estudo analítico, com 

delineamento transversal e abordagem quantitativa. O projeto obteve parecer 

favorável do Comitê de Ética do HUOL. A coleta de dados realizou-se no 

ambulatório de angiologia do HUOL, num período de três meses em 2010. A 

amostra foi de 60 pessoas. Os resultados foram processados no programa 

SPSS 15.0 por estatística descritiva e inferencial. Identificamos usuários na 

maioria sexo feminino, idade média 61,4 anos, baixo nível de escolaridade e de 

renda familiar, com profissões que exigiam longos períodos em pé ou 

sentados, aposentados, desempregados ou afastados do trabalho devido à 

doença e com doenças crônicas associadas. Dos 60 pesquisados, 53,3% 

tiveram pontuação entre 40 a 69 pontos no SF-36. O sexo e estado civil 

contribuíram mais para a redução da QV; e entre as variáveis da assistência e 

da lesão destacam- se: orientações, referência e área da UV. Portanto, os 

pacientes que apresentam essas cinco variáveis positivas tendem a ter melhor 

QV e evidenciamos que a QV dos portadores de UV está associada aos 

aspectos sociodemográficos e de saúde, de assistência à saúde e dos 

aspectos clínicos da lesão.  

Palavras-chave: Enfermagem, qualidade de vida, úlcera venosa, atenção à 

saúde.  
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CÓDIGO: SB0648 

TÍTULO: As ações de saúde desenvolvidas nos centros de educação infantil 

segundo os profissionais da estratégia saúde da família 

AUTOR: GABRIELA BEZERRA TEIXEIRA 

ORIENTADOR: AKEMI IWATA MONTEIRO 

CO-AUTOR: ANA DULCE BATISTA DOS SANTOS 

CO-AUTOR: ANA LUIZA DA SILVA GODEIRO  

Resumo:  

Como direito da criança, a educação infantil congrega cada vez mais crianças 

em seus serviços seja de creche ou pré-escola. A freqüência a esses espaços 

está associada ao aumento de doenças infecto contagiosas decorrentes da 

aglomeração e de uma maior exposição a agentes infecções nestes ambientes 

fechados. Diante deste contexto da criança, cabe aos profissionais da saúde da 

família atuar juntamente com os educadores das instituições a fim de 

desenvolver ações a promoção da saúdem que oportunizem um adequado 

crescimento e desenvolvimento dessas crianças. Objetiva-se discutir as ações 

de saúde desenvolvidas pela equipe da saúde da família em um centro de 

educação infantil, e apontar as dificuldades encontradas. Estudo descritivo 

desenvolvido pelo método da pesquisa ação junto a 10 profissionais da 

estratégia saúde da família do bairro de Cidade Nova, Natal-RN. As atividades 

realizadas pelos profissionais de saúde restringem-se a ações educativas, com 

temas de saúde bucal, alimentação e higiene, além da vigilância nos cartões de 

vacina. Mesmo diante destas ações os profissionais encontram muitas 

barreiras, principalmente, pela falta de estrutura, material e de pessoal, do 

serviço de saúde para dar continuidade às ações. Além da delegação materna 

de todos os cuidados da criança às instituições de saúde e educação. Diante 

do exposto, observa-se a necessidade de instituir programas educativos para 

os pais/cuidadores, para que estes compreendam as funções das instituições.  

Palavras-chave: Promoção á saúde; Enfermagem; Educação Infantil  
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CÓDIGO: SB0649 

TÍTULO: A influência do serviço pré-natal na preferência de adolescentes 

usuárias do SUS sobre o parto normal 

AUTOR: JAILMA AMANDA SILVA 

ORIENTADOR: MARIA HELENA SOARES DA NOBREGA MAZZO  

Resumo:  

O parto normal proporciona menor risco de complicações para a mãe, pois seu 

corpo é preparado fisiológica e anatomicamente para ele. A recuperação é 

mais rápida, o risco de infecções é menor, não há cicatriz aparente e há uma 

maior ligação entre mãe e bebê. Os profissionais da área de saúde têm papel 

fundamental na orientação dessa mulher, a fim de que ela possa ser capaz de 

decidir qual o melhor tipo de parto para ela e seu bebê. Incluem-se nesse 

grupo as adolescentes grávidas, realidade cada vez mais presente nesse dia-a-

dia. Muitas delas ao esconderem a gravidez fazem com que a assistência pré-

natal seja ineficiente e insuficiente. O parto é o momento de maior tensão 

emocional na gravidez, desse modo, deve envolver um conjunto de 

conhecimentos e atividades multiprofissionais, a fim de proporcionar à 

adolescente gestante um ambiente seguro, capaz de amenizar dúvidas, 

angústias e riscos aos quais ela esteja exposta. A adolescente tem medo do 

parto, pois é um evento desconhecido para ela. Muitas mulheres adultas, 

temerosas pela dor e pelo momento do parto, optam por uma cirurgia cesariana 

para fugir desta situação. A adolescente, estando ainda em formação, enfrenta 

este momento com mais desconhecimento e insegurança. Durante nossa 

prática na disciplina que aborda a saúde da mulher, surgiu a inquietação 

quanto à necessidade de investigar se a preferência da adolescente pelo tipo 

de parto seria influenciada pela assistência pré-natal que recebeu durante a 

gestação.  

Palavras-chave: Enfermagem; Pré-natal; Adolescentes grávidas.  
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CÓDIGO: SB0650 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DO TESTE DE VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO 

EM ATLETAS MASCULINO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

AUTOR: PERICLES ROBERTO SILVA RODRIGUES 

ORIENTADOR: JOAO ROBERTO LIPAROTTI 

CO-AUTOR: JEFERSON TAFAREL PEREIRA REGO 

CO-AUTOR: JÚLIO CÉSAR FELIX DE OLIVEIRA  

Resumo:  

O aumento da velocidade de deslocamento no futebol tem sido considerado um 

dos fatores mais importantes para alcançar o alto nível. O presente teste de 

campo tem como objetivo avaliar a performance de cada atleta de futebol de 

campo, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), no teste de 

velocidade. Estudo do tipo transversal, descritivo e exploratório comparado à 

literatura da área. Foi avaliado exatamente o desempenho do atleta na corrida 

de 30 metros, como previsto no teste. O teste era realizado individualmente, 

inicialmente com os pés paralelos na linha de saída, e depois percorreria até 

cruzar a linha de chegada com velocidade total, os 30 metros marcados. O 

atleta realiza este teste duas vezes, com intervalo de descanso de 3 minutos 

entre as tentativas. O resultado final do teste é registrado através da média 

aritmética dos dois tempos, em segundos e décimos de segundos com um 

cronômetro. A amostra foi constituída por 56 alunos da UFRN, com faixa etária 

entre 18 e 28 anos. No teste foi verificado o tempo mínimo, que foi 4,17 

segundos, o tempo máximo 5,05 segundos e a média geral do grupo 

correspondendo a 4,57 segundos. O resultado desta média geral representa 

uma boa pontuação já que fazendo uma análise de 0 a 20 pontos este tempo 

se encontra na etapa 13. Sugere-se trabalho de manutenção para quem está 

numa etapa acima de 17 e sobrecarga para todos outros durante um mesociclo 

de treino.  

Palavras-chave: Velocidade, performance, futebol de campo.  



              XXiI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
CICT	2011	
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TÍTULO: AVALIAÇÃO IN SILICO DE ZONAS EPITOPES EM PROTEÍNAS 

SECRETADAS PELO OVO DO PARASITA SCHISTOSOMA MANSONI 

AUTOR: KATYANNA SALES BEZERRA 

ORIENTADOR: ALEXANDRE FLAVIO SILVA DE QUEIROZ 

CO-AUTOR: JONAS IVAN NOBRE OLIVEIRA 

CO-AUTOR: EUDENILSON LINS DE ALBUQUERQUE 

CO-AUTOR: UMBERTO LAINO FULCO  

Resumo:  

No Brasil, especula-se que cerca de 6 milhões de pessoas possam estar 

contaminadas com o Schistosoma mansoni. Nas últimas décadas, os estudos 

com antígenos que possam conferir imunidade protetora à infecção por este 

parasita tiveram grande impulso. Embora, estes estudos tenham trazido novas 

e importantes contribuições, até o momento, a proteção conferida tem girado 

em torno de pequenas proporções. O objetivo deste trabalho foi realizar uma 

análise, in silico, de zonas que possam ser antigênicas em uma resposta imune 

humoral, determinando regiões com capacidade de se ligarem a uma maior 

variedade de isotipos MHC-II humano. A partir desta análise, poderíamos, 

então, predizer quais regiões seriam mais adequadas para o desenvolvimento 

de uma vacina. Foram utilizadas para este estudo ferramentas da 

imunoinformática disponíveis tais como, BepiPred, Epitopia, BcPred e IEDB. As 

proteínas analisadas são as secretadas pelo ovo do parasita. A partir da 

plotagem dos dados obtidos foi possível verificar o potencial antigênico das 

proteínas analisadas, realçando- se a antigenicidade das proteínas secretadas 

em alta quantidade, pelo ovo do parasita, e seu decorrente potencial como 

vacina de subunidade para o S. mansoni em detrimento as demais proteínas 

averiguadas.  

Palavras-chave: Schistosoma mansoni, vacina, potencial, epitopes, proteínas  
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CÓDIGO: SB0652 

TÍTULO: ANÁLISE DE RISCO À SAÚDE PÚBLICA APLICADA AO CONSUMO 

DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ-RN 

AUTOR: GRAZIELLE LOUISE RIBEIRO DE OLIVEIRA ORIENTADOR: 

EDVALDO VASCONCELOS DE CARVALHO FILHO CO-AUTOR: DIANA 

JOYCE DE SOUZA BARBOSA 

CO-AUTOR: IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA 

CO-AUTOR: MAIARA LAIANY DA COSTA ARAÚJO  

Resumo:  

INTRODUÇÃO: A garantia de consumo humano de água de qualidade é 

relevante para a saúde pública. OBJETIVO: Avaliar a qualidade da água 

utilizada no município de Santa Cruz-RN. METODOLOGIA: Foram coletadas 

água nos pontos: Hospital Universitário, Universidade pública e na zona rural. 

Foram, realizadas as análises de determinação de coliformes totais e fecais, 

parasitológica, teste Allium cepa, acidez, dureza total, de cálcio, de magnésio, 

alcalinidade, temperatura, cloreto, gás carbônico livre, pH e condutividade 

elétrica. RESULTADOS: Os resultados microbiológicos apresentaram 

negatividade para coliformes fecais, com ausência de coliformes totais no 

ponto de coleta 1. Apenas na zona rural foi identificada a presença de 

estruturas parasitológicas. Em apenas um ponto de coleta não foi identificado 

potencial mutagênico. As análises físico-químicas dos 8 pontos de coletas 

apresentaram alcalinidade, bem como alcalinidade de bicarbonatos entre 8 a 

58 mg/L CaCO3; acidez carbônica apresentou ausência para amostras de 1 a 7 

com resultados entre 0,5 a 8 mg/L CaCO3; acidez total entre 3 a 24 mg/L 

CaCO3; acidez carbônica 8 mg/L para amostra 3 e ausente nas demais; dureza 

total de 3 a 24 mg/L CaCO3, ausente nas amostras 2, 5 e 7; dureza de cálcio 

de 5 a 29 mg/L Ca, dureza de magnésio de 1 a 16 mg/L Mg, cloreto entre 2,9 a 

55,98 mg/L de Cl-, condutividade elétrica de 34,8 a 186,2 mV, pH variou de 

6,09 a 7,89 e sulfeto entre 2,93 a 8,4 e ausente nas amostras 3 e 7.  

Palavras-chave: ÁGUA,ANÁLISE, QUALIDADE  
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CÓDIGO: SB0654 

TÍTULO: EXTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PERFIL ELETROFORÉTICO DE 

PLANTAS MEDICINAIS DE USO POPULAR NO RN 

AUTOR: ILANNA TAINÁ MEDEIROS GURGEL PINHEIRO 

ORIENTADOR: MATHEUS DE FREITAS FERNANDES PEDROSA 

CO-AUTOR: YAMARA ARRUDA SILVA DE MENEZES 

CO-AUTOR: JULIANA FELIX DA SILVA 

CO-AUTOR: ALESSANDRA DANIELE DA SILVA  

Resumo:  

O estudo sistemático de detecção, isolamento e caracterização de novas 

biomoléculas é parte fundamental do processo de desenvolvimento de novos 

fármacos. O presente trabalho teve por objetivo realizar a extração de 

proteínas e avaliação do perfil eletroforético de amostras vegetais encontradas 

na flora nativa do RN, verificando sua viabilidade como fonte de 

proteínas/enzimas para uso farmacológico e/ou aplicação biotecnológica. 

Foram avaliadas as plantas: Avelóz (Euphorbia tirucalli L.), Mastruz 

(Chenopodium ambrosioides L.), Agrião (Acmella oleracea (L.) R.K. Jansen) e 

Pinhão-Bravo (Jatropha mollissima (Pohl) Baill. Os extratos foram preparados 

com plantas frescas, com duas metodologias de extração distintas com a 

finalidade de avaliar os métodos observando diferenças entre eles quanto ao 

padrão protéico. Os extratos foram dosados pelo método de BCA, onde para o 

método 1 as amostras de Agrião (10354,5µg/mL), Pinhão bravo (6682,4µg/mL) 

e Mastruz (6333,1µg/mL) apresentaram maiores teores de proteínas, enquanto 

para o método 2, foram as amostras de Pinhão Bravo (11895,8µg/mL), Avelóz 

(5226,1µg/mL) e Agrião (3836,4µg/mL). Nas análises de SDS PAGE as 

amostras que apresentaram bandas protéicas mais significativas no método 1 

foram os extratos de Mastruz e Pinhão Bravo e no método 2 as amostras de 

Mastruz e Agrião. As próximas etapas visam realizar o fracionamento do 

extrato bruto e teste de atividade proteolítica sobre peçonha de Bothrops 

jararaca e Tityus stigmurus.  

Palavras-chave: Plantas nativas do RN, Proteômica e SDS PAGE.  
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CÓDIGO: SB0655 

TÍTULO: Implementação da visita domiciliária na busca ativa de mulheres com 

lesões precursoras de câncer de colo uterino. 

AUTOR: PRYSCILLA ALVES DE SOUZA SANTOS 

ORIENTADOR: MARIA TERESA CICERO LAGANA 

CO-AUTOR: MICLÉCIA DE MELO BISPO  

Resumo:  

Introdução: O câncer do colo do útero é o segundo tipo de câncer mais 

freqüente nas mulheres entre 20 e 29 anos e com um risco que aumenta 

rapidamente até atingir seu pico entre 45 e 49 anos (INCA, 2010). No Brasil os 

casos são encontrados em estágios avançados e a sobrevida após 5 anos é 

estimada em 49% (INCA,2010). O Rio Grande do Norte tem uma estimativa de 

14,35 casos novos para cada 100.000 mulheres (INCA, 2010). Villas Bôas 

(2004, apud Favoreto, 2002) aponta entraves à resolutividade nos serviços de 

saúde. Portanto, consideraremos a possibilidade de ampliar as atribuições da 

atenção básica à saúde para responder às demandas da população 

feminina.Objetivo: Descrever a experiência da implementação de visita 

domiciliária de enfermagem para busca ativa de mulheres com lesões 

precursoras para câncer de colo de útero. Métodos: Pesquisa documental de 

fontes secundárias e visitas domiciliares, utilizando-se entrevistas face a face 

(GONÇALVES, 2006). Resultados e discussão: A análise parcial dos dados 

coletados revela falha no seguimento das mulheres diagnosticadas com 

alterações na citologia oncótica, que necessita ser corrigida. Conclusão: O 

câncer do colo do útero é o segundo tipo de câncer mais freqüente nas 

mulheres, mesmo apresentando o maior potencial de prevenção e cura, 

quando diagnosticado precocemente. Uma avaliação parcial dos dados 

coletados nos revela uma falha no seguimento das mulheres diagnosticadas 

pela citologia oncótica que necessita ser corrigida.  

Palavras-chave: Atenção Básica; Câncer de colo do útero; Enfermagem  
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TÍTULO: OS EFEITOS DA HIPOGLICEMIA NO SISTEMA NERVOSO 

CENTRAL AUTOR: SAMARA ISABELA MAIA DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: NILBA LIMA DE SOUZA 

CO-AUTOR: RAFAELA MARIA ALVES DA ROCHA RÊGO 

CO-AUTOR: CECILIA OLIVIA PARAGUAI DE OLIVEIRA 

CO-AUTOR: ANA LUIZA DA COSTA CUNHA  

Resumo:  

A hipoglicemia é a diminuição dos níveis séricos de glicose comum em recém- 

nascidos. A hipoglicemia prolongada pode estar relacionada com determinados 

padrões de lesões neuroanatômicas. Objetivos: Descrever as principais 

consequências ao SNC decorrentes da hipoglicemia encontrados na literatura. 

Metodologia: Estudo descritivo do tipo revisão de literatura, utilizando as bases 

de dados “PubMed”, “MedLine” através dos seguintes descritores: “neonato”, 

“hipoglicemia” e “degeneração neuronal”. Foram encontrados 10 artigos e, 

destes, foram selecionados 3, por apresentarem textos disponíveis na íntegra, 

corresponderem ao período de 2007 a 2011 e atenderem ao objetivo proposto. 

Resultados: A literatura revelou a falta de evidências clínicas no efeito causal 

da hipoglicemia, mas estudos em animais e post mortem de RNs indicam os 

padrões de lesões neuronais. As principais regiões afetadas são o córtex 

cerebral, o hipocampo e o núcleo caudado suficientes para gerar um EEG 

isoelétrico. A Hipoglicemia diminui a resposta cerebrovascular à hipóxia e 

aumenta a produção de superóxido cerebral e os níveis de aspartato para o 

espaço extracelular cerebral resultando em necrose neuronal. O tratamento 

antecipado com drogas antagonistas à base de n-metil-d-aspartato se revelou 

protetor tanto em culturas celulares como em modelos animais. Conclusão: A 

compreensão da injúria celular e o tratamento precoce tem importância 

potencial na prevenção de lesão cerebral hipoglicêmica.  

Palavras-chave: Neonato, hipoglicemia e degeneração neuronal.  
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CÓDIGO: SB0659 

TÍTULO: Avaliação do Potencial Hepatoprotetor do Extrato Bruto do Boldo 

Brasileiro (Plectranthus barbatus Andrews) 

AUTOR: JOEDYSON EMMANUEL DE MACEDO MAGALHAES 

ORIENTADOR: EDDA LISBOA LEITE 

CO-AUTOR: MONIQUE GABRIELA DAS CHAGAS FAUSTINO ALVES 

CO-AUTOR: LUIZA SHEYLA EVENNI PORFÍRIO WILL 

CO-AUTOR: LUCIANA GUIMARAES ALVES FILGUEIRA  

Resumo:  

O Boldo Brasileiro, Plectranthus barbatus , é um arbusto utilizado no Brasil para 

o tratamento de distúrbios digestivos. O extrato foi preparado a partir das 

folhas, submetidas à decocção com precipitação, centrifugação e liofilização. O 

extrato foi caracterizado qualitativamente quanto a sua composição fitoquímica. 

O ensaio de hepatotoxicidade induzida por CCl4 foi realizado em camundongos 

Swiss, divididos em 4 grupos: os grupos controles negativo e positivo foram 

tratados com NaCl 0,9%, i.p., e os demais grupos foram tratados com 10 e 100 

mg/kg do extrato bruto, i.p. Em seguida, todos os grupos foram submetidos ao 

desafio com Óleo de Oliva (veículo) ou CCl4, i.p., durante 3 dias. Após 18h, os 

animais foram anestesiados e submetidos à coleta de sangue, para dosagem 

de marcadores séricos, e porções do fígado, para exame histopatológico. A 

análise fitoquímica mostrou a presença de saponinas. Os animais tratados com 

o extrato bruto reduziram em 31 e 64% os níveis de ALT e AST, 

respectivamente, para a concentração de 100 mg/kg. Os níveis de GGT 

reduziram em 72%, assim com o nível de bilirrubina total diminuiu em 83%, 

para a concentração de 100 mg/kg. Os níveis das citocinas foram reduzidos em 

79, 37, 32 e 40%, para o TNF, IFN-g, IL- 1a e IL-6, respectivamente, na 

concentração de 100 mg/kg. Sendo assim, podemos concluir que o extrato 

bruto apresenta atividade hepatoprotetora, reduzindo os níveis dos marcadores 

sanguíneos e das citocinas possivelmente pela ação das saponinas.  

Palavras-chave: Plectranthus barbatus, Boldo Brasileiro, Hepatotoxicidade  
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TÍTULO: VALIDAÇÃO DO MÉTODO DE ANÁLISE QUANTITATIVA PARA O 

PRAZIQUANTEL A PARTIR DE SISTEMAS EMULSIONADOS 

AUTOR: IZADORA DE SOUZA 

ORIENTADOR: ARNOBIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR 

CO-AUTOR: MARGARETE MORENO DE ARAUJO 

CO-AUTOR: LETICIA STRECK 

CO-AUTOR: SARAH RAFAELLY ARAÚJO SANTOS  

Resumo:  

O praziquantel (PRZ) é o fármaco de primeira escolha no Brasil para o 

tratamento da esquistossomose e está disponível para uso oral na forma de 

comprimidos. Devido a sua baixa solubilidade em água e ao intenso 

metabolismo de primeira passagem, é necessário a administração de alta dose 

do fármaco. A incorporação do PRZ em sistemas líquidos biocompatíveis 

emulsionados do tipo o/a representa uma alternativa interessante para a 

obtenção de uma forma líquida de administração para o PRZ. O presente 

estudo apresenta os resultados da validação do método de análise quantitativa 

para o PRZ a partir de sistemas emulsionados por espectrofotometria de UV-

VIS. A metodologia foi validada de acordo com os parâmetros estabelecidos 

pela ANVISA. O estudo de especificidade demonstrou que os componentes da 

emulsão não interferiram na análise do fármaco na região do comprimento de 

onda selecionado (264nm). O método demonstrou linearidade (r2=0,99984) 

para o intervalo de concentração escolhido (80 a 800 &#956;g/ml) 

apresentando equação de regressão linear de y=1,19124x +0,09926. A 

precisão e a exatidão foram investigadas em cinco níveis de concentração. A 

precisão intra-corrida e reprodutibilidade da análise foram obtidos com valores 

de CV%< 2,5%.  A recuperação do método variou 91,16 + 1,52% e 99,96 + 

2,11%.  O ensaio de robustez demonstrou que a variação na concentração do 

solvente utilizado (álcool 85% e 90%) não interferiu nas análises (CV%<4,6%).  

Palavras-chave: Validação, praziquantel, emulsão, espectrofotometria de UV-

Vis.  
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TÍTULO: ABUNDÂNCIA E INTENSIDADE DE MALÓFAGOS EM Sula 

leugogaster NO ARQUIPÉLAGO DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO, RN, 

BRASIL 

AUTOR: LIEVIN FAUSTINO VIRGINIO 

ORIENTADOR: RENATA ANTONACI GAMA  

Resumo:  

Distante cerca de 1.100 km do litoral do Rio Grande do Norte, com uma área 

de 17.000 m2, o Arquipélago de São Pedro e São Paulo é um dos lugares mais 

inóspitos do país. As aves marinhas constituem o único grupo de vertebrado 

terrestre existente e três espécies são residentes no local, dentre elas o atobá-

pardo (Sula leucogaster). Entre os ectoparasitos encontrados em aves os mais 

comuns são os malófagos. O trabalho teve como objetivo identificar os 

malófagos associados à Sula leucogaster e avaliar a abundância e intensidade 

de infestação dos mesmos. As aves foram capturadas com o auxílio de puçá e 

colocadas em uma câmara de fumigação com um chumaço de algodão 

embebido com 50ml de acetato de etila. Os ectoparasitos foram coletados e 

armazenados em frascos com álcool a 70% e encaminhados ao laboratório 

para triagem e identificação. Foram capturadas 60 aves em duas campanhas, 

julho/2010 e fevereiro/2011. Foram coletados 1.310 malófagos distribuídos em 

duas espécies, Eidmanniella albescens e Pectinopygus garbei, pertencentes a 

duas famílias, Menoponidae e Philopteridae, respectivamente. Todas as aves 

estavam parasitadas por pelo menos uma espécie de malófago. Obteve-se 

prevalência (P) de 98,33 para P. garbei e abundância média (AM) 15,55 contra 

6,28 (AM) e 95 (P) de E. albescens. A identificação e catalogação de 

ectoparasitos encontrados em aves do ASPSP são de grande importância para 

o estudo de dados ecológicos desses parasitos e despertar o interesse pela 

parasitologia.  

Palavras-chave: Malófagos, Menoponidae, Philopteridae  
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CÓDIGO: SB0665 

TÍTULO: Variações táticas na preparação da seleção de futebol da UFRN para 

disputa dos Jogos Universitários Brasileiros. 

AUTOR: FRANCISCO EMILIO SIMPLICIO DE SOUZA 

ORIENTADOR: JOAO ROBERTO LIPAROTTI 

CO-AUTOR: JEFERSON TAFAREL PEREIRA REGO  

Resumo:  

O futebol é uma modalidade em que várias áreas da ciência são integradas. O 

estudo teve como objetivo analisar as melhores formas de posicionamento para 

formação de uma equipe de futebol universitária. A equipe da UFRN formada 

em junho de 2011 realizou cinco jogos-treinos em preparação de três meses 

entre junho e agosto para a copa de futebol (seletivo para o JUBS). Foi 

utilizada pesquisa descritiva e observacional com análise de dados coletados, 

uma avaliação através da efetividade, eficiência e eficácia, para o melhor 

desempenho da equipe. Foram realizadas cinco variações de posicionamento 

nos mais diferentes aspectos, com e sem a posse de bola. Definiu-se o 

posicionamento dos atletas a partir das zonas do campo. A partir das 

características dos atletas foi proposta uma opção de formação inicial 

(1x4x4x2). Aproveitamos os cinco jogos-treino para observar as outras quatro 

opções possíveis. Durante os jogos variamos o posicionamento em cada meio 

tempo, com as variáveis de jogador diferente, substituição ou nova função 

tática. A partir do resultado obtido e para analisar as opções com as 

características dos atletas para o melhor desempenho, foram escolhidas as 

opções para o principal evento. Observamos através de outros estudos, a partir 

de escaute (análises individuais e coletivas) e observação crítica pela comissão 

técnica. No quinto jogo-treino definimos o esquema padrão e encontramos 

outras formas de variação de posicionamento com os mesmos atletas ou com 

substituições.  

Palavras-chave: Futebol, Ciência, Tática, Posicionamento, Universitários, 

Efetividade.  
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CÓDIGO: SB0666 

TÍTULO: Programa Saúde na Escola: Coleta de Indicadores na Escola 

Municipal Fabrício Gomes Pedroza – Macaíba - RN. 

AUTOR: VICTOR CARBONE BERNARDES DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: OSWALDO GOMES CORREA NEGRAO 

CO-AUTOR: MATHEUS SANTANA FERNANDES FREIRE 

CO-AUTOR: MARINA FERREIRA ARRUDA CAMARA  

Resumo:  

INTRODUÇÃO O Programa Saúde na Escola (PSE) tem o objetivo de reforçar 

a prevenção à saúde dos alunos e fortalecer a união entre escola e posto de 

saúde. O PSE está estruturado em quatro blocos: avaliação das condições de 

saúde; promoção da saúde e da prevenção; educação permanente e 

capacitação de profissionais e de jovens e monitoramento e avaliação da 

saúde dos estudantes.OBJETIVOS Relatar a experiência vivida por estudantes 

de Medicina do 9° período da UFRN na coleta de indicadores para o 

monitoramento e avaliação da saúde de estudantes da Escola Municipal 

Fabrício Gomes Pedroza, Macaíba-RN, durante o estágio supervisionado em 

Saúde Coletiva.METODOLOGIA,RESULTADOS E CONCLUSÕES Foram 

avaliados 89 alunos dos Ensinos Infantil e Fundamental, no que se refere à 

coleta dos seguintes dados: peso, altura, índice de massa corporal e pressão 

arterial. Além disso, foi realizada uma triagem para possíveis deficiências na 

acuidade visual, verificação da atualização do calendário vacinal e escovação 

supervisionada.Os dados foram registrados em tabela para posterior análise, 

possibilitando a tomada de condutas adequadas à realidade diagnosticada do 

estado de saúde dos alunos. No tocante aos estudantes de medicina, a 

experiência permitiu o exercicio do trabalho multiprofissional, os inseriram nas 

ações do Programa de Saúde da Família, e fortaleceram sua humanização.Por 

essas razões,a ação foi bastante completa e contribuiu positivamente para a 

formação médica generalista dos estudantes.  

Palavras-chave: Programa Saúde na Escola, indicadores, estudantes, saúde 

coletiva.  
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TÍTULO: Monitoramento da Comunidade de Lagartos da Caatinga da Estação 

Ecológica do Seridó, Serra Negra do Norte-RN. 

AUTOR: MARIA JAQUELINE MONTE DE ANDRADE 

ORIENTADOR: ELIZA MARIA XAVIER FREIRE 

CO-AUTOR: RAUL FERNANDES DANTAS DE SALES  

Resumo:  

Para avaliar e monitorar a abundância, período de atividade e uso de 

habitat/microhabitat na comunidade de lagartos da Caatinga da ESEC Seridó, 

RN, uma área de observação de 150x150m foi delimitada e investigada em 

turnos alternados por três dias consecutivos nos meses de março a junho de 

2011. Até então, 12 espécies pertencentes a cinco famílias foram registradas, 

dentre as quais as mais abundantes foram: Tropidurus semitaeniatus, 

Phyllopezus periosus, e T. hispidus, respectivamente. Quatro das espécies 

registradas apresentaram hábitos noturnos e oito hábitos diurnos. Durante 

ambos os turnos as espécies apresentaram períodos de atividades distintos, 

bem como diferenças na utilização de microhabitats ensolarados e 

sombreados. 33% das espécies demonstraram ser generalistas quanto ao uso 

de habitat e microhabitat, enquanto 67% se apresentaram restritas a 

determinadas categorias, indicando possível especialização. Houve alta 

sobreposição no uso de habitats entre os grupos de espécies de hábitos 

saxícolas. Os maiores índices de sobreposição no uso de microhabitats foram 

registrados entre os grupos que utilizam as áreas de borda. Embora ocorra 

sobreposição nas dimensões de nicho analisadas para alguns grupos de 

espécies, isso não limita a co-ocorrência destes, pois as espécies tendem a 

segregar em outros eixos, reduzindo as possibilidades de competição. O uso 

do espaço pelas espécies de lagartos dominantes corrobora os dados obtidos 

anteriormente e justificam este monitoramento.  

Palavras-chave: Lagartos; Comunidade; Caatinga; Monitoramento.  
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CÓDIGO: SB0668 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO CITOGENÉTICA DE Eucinostomus gula 

(GERREIDAE- PERCIFORMES) 

AUTOR: VANESSA CRISTINA SALES OLIVEIRA 

ORIENTADOR: WAGNER FRANCO MOLINA 

CO-AUTOR: KARLLA DANIELLE JORGE AMORIM 

CO-AUTOR: LEONARDO LUIZ CALADO 

CO-AUTOR: GIDEAO WAGNER W FELIX DA COSTA  

Resumo:  

Os sistemas de transição presentes na costa são ecossistemas vitais para os 

estoques de peixes marinhos e são utilizados como importante acesso para 

espécies migratórias diádromas e berçário para outras, caso dos Gerreidae. Os 

membros desta família ocupam estes locais distribuindo-se nos ecossistemas 

estuarinos e costeiros, altamente susceptíveis a ação antrópica ao longo do 

oeste do Atlântico Sul. O presente estudo visa caracterizar citogeneticamente a 

espécie Eucinostomus gula através de marcações convencionais, bandamento 

C, detecção de regiões organizadoras de nucléolo, regiões GC+/DAPI- e 

sequências de DNA ribossomais 18S e 5S. Nas análises cromossômicas a 

partir da coloração convencional E. gula apresentou 48 cromossomos 

acrocêntricos (NF=48) com pouca complexidade e heteromorfismos. Foram 

evidenciadas poucas regiões heterocromáticas em alguns centrômeros, porém 

mais acentuadas no par n° 22, coincidentes às regiões organizadoras de 

nucléolo (Ag-RONs), aos fluorocromos base-específicos CMA3+/DAPI- e a 

localização de sítios de hibridação com sondas 18S pela técnica fluorescense 

in situ hibridization (FISH). Já os sítios ribossomais 5S, foram evidenciados 

pela mesma técnica no par n° 6. As características citogenéticas observadas 

sugerem estase cariotípica basal no que diz respeito aos Perciformes. A 

observação de similaridades cariotípicas sugere a possibilidade de quebra de 

barreiras reprodutivas pós-zigóticas, evolutivamente favorável ao surgimento 

de novas espécies.  

Palavras-chave: citogenética de peixes, Eucinostomus gula ,FISH, Gerreidae  
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CÓDIGO: SB0669 

TÍTULO: “Dimorfismo sexual e crescimento relativo do camarão sete-barbas, 

Xiphopenaeus kroyeri (Heller, 1862) (Crustacea, Decapoda, Penaeidae)”. 

AUTOR: THAYS DA SILVA EMERENCIANO 

ORIENTADOR: FULVIO AURELIO DE MORAIS FREIRE 

CO-AUTOR: CARLOS EDUARDO ROCHA DUARTE ALENCAR  

Resumo:  

O camarão Xiphopenaeus kroyeri possui um conspícuo dimorfismo sexual 

externo com a presença de télico nas fêmeas e petasma nos machos. Ainda 

não se tem indício de outro caractere morfológico, que apresente um 

dimorfismo sexual para a espécie, com exceção do crescimento corpóreo por 

alometria. O rostro é uma estrutura morfológica que sofre alterações na forma e 

no comprimento durante o desenvolvimento ontogenético. Acredita-se que esse 

caractere pode determinar um crescimento diferenciado entre fêmeas e 

machos. O presente estudo realizado na região de Ubatuba, litoral norte do 

estado de São Paulo, teve como objetivo estudar o crescimento relativo do X. 

kroyeri utilizando características morfológicas entre os sexos e os diferentes 

estágios de desenvolvimento. No total foram mensurados 487 exemplares da 

espécie sendo 247 machos e 240 fêmeas. Foi observada uma média de 

comprimento do cefalotórax (CC) maior em machos, porém as fêmeas 

atingiram um CC máximo superior aos machos. Durante o desenvolvimento do 

camarão X. kroyeri, as equações da relação de CC e ângulo de curvatura do 

rostro (AR) não apresentaram dimorfismo sexual significativo. Notou-se uma 

diferença na curvatura do rostro, com os adultos apresentando uma forma 

menos curvilínea, e que se aproximou de 180o, quanto mais jovem for o 

animal. Portanto, pôde-se inferir que existe uma possível classe de tamanho 

em que ocorre a maturidade sexual dos indivíduos.  

Palavras-chave: Crescimento relativo do camarão sete-barbas;  
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CÓDIGO: SB0670 

TÍTULO: Avaliação do efeito antiproliferativo de compostos tipo heparina 

(heparinóides) obtidos de crustáceos em células tumorais (HeLa). 

AUTOR: INGRID CAROLINE MEDEIROS DE MORAIS 

ORIENTADOR: GIULIANNA PAIVA VIANA DE ANDRADE SOUZA 

CO-AUTOR: FERNANDA MARQUES DE AZEVEDO 

CO-AUTOR: SUELY FERREIRA CHAVANTE 

CO-AUTOR: RAQUEL HELEN BRITO DE ARAUJO  

Resumo:  

A heparina é um agente farmacêutico de origem animal amplamente utilizado 

na Medicina, devido ao seu potente efeito anticoagulante. 

Além disso, possui a capacidade de inibir a proliferação, invasão e adesão das 

células cancerígenas ao endotélio vascular. Entretanto, a sua aplicabilidade 

clínica pode ser comprometida por seus efeitos colaterais como a hemorragia. 

Assim, a busca de compostos naturais com baixo risco hemorrágico e possível 

aplicabilidade terapêutica tem sido almejada por vários grupos de pesquisa. 

Dessa forma, esse trabalho teve como objetivo, avaliar o efeito antiproliferativo 

de heparinóides obtidos dos crustáceos Ucides cordatus e Chaceon fenneri nas 

células de carcinoma de colo uterino (Hela). Os heparinóides foram obtidos dos 

tecidos dos crustáceos após proteólise, complexação com resina de troca 

iônica e fracionamento com acetona. Os compostos foram caracterizados 

através de eletroforese em gel de agarose, degradação com enzimas, 

cromatografia em papel e dosagens de urônico. A atividade antiproliferativa em 

células tumorais (HeLa) foi determinada pela redução do MTT, no qual a 

concentração de 1000µg/mL dos heparinóides inibiu a proliferação de 50% da 

população celular. É necessário testar outras células tumorais, pois o tipo de 

tumor e de heparinóide, além da sua dose e duração de exposição interferem 

na resposta celular desses compostos.  

Palavras-chave: Crustáceos, heparina, heparinóides, HeLa e antitumoral  
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CÓDIGO: SB0674 

TÍTULO: Ferro induz mudanças no perfil antioxidante e protéico em 

Chromobacterium violaceum 

AUTOR: DANIEL CHAVES DE LIMA 

ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS 

CO-AUTOR: VIVIANE KATIELLY SILVA MEDEIROS 

CO-AUTOR: FABIO TEIXEIRA DUARTE 

CO-AUTOR: RAÍ MACÊDO DOS SANTOS  

Resumo:  

A Chromobacterium violaceum é uma bactéria encontrada em regiões tropicais 

em todo o mundo. Estudada no Brasil desde a década de 1970, esta bactéria 

produz diversos metabólitos e produtos com propriedades biotecnológicas, 

destacando-se o pigmento violaceína. Devido a esse potencial o seu genoma 

seqüenciado em 2003 revelando que aproximadamente 40% do seu material 

genético ainda é desconhecido. Frente a isso, o presente trabalho pretende 

encontrar, por meio da proteômica, genes candidatos que expressem possíveis 

produtos biotecnológicos. Para isso bactérias foram cultivadas na presença e 

ausência de FeSO4 durante 4 horas e tiveram suas proteínas totais extraídas. 

Para verificar se o ferro estava induzindo a formação de estresse oxidativo, a 

Atividade Antioxidante Total foi mensurada, bem como a atividade de duas 

enzimas envolvidas na defesa contra estresse oxidativo: CAT e SOD. Todos os 

extratos protéicos do tratamento mostraram aumento significativo nos três 

ensaios, o que indica que o ferro está induzindo a formação de espécies 

reativas de oxigênio e a C. violaceum está produzindo mais antioxidantes para 

proteger-se de possíveis danos. Além disso, foi possível observar a expressão 

diferencial de algumas bandas protéicas por meio de SDS-PAGE, mostrando 

que a bactéria está mobilizando o seu perfil protéico para melhor aclimatar-se a 

nova condição. Entretanto, a identificação das proteínas ainda será realizada a 

fim de podermos melhor caracterizar a resposta da bactéria.  

Palavras-chave: Chromobacterium violaceum; estresse oxidativo; ferro; 

proteômica.  
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CÓDIGO: SB0675 

TÍTULO: Análise do efeito de estresses bióticos e abióticos sobre o perfil 

protéico de Pinhão-manso (Jatropha curcas L.) 

AUTOR: JONALSON NOGUEIRA ARAUJO 

ORIENTADOR: ADRIANA FERREIRA UCHOA  

Resumo:  

O mercado agropecuário no Brasil tem sido responsável por 33% do Produto 

Interno Bruto (PIB). Com uma população superior a 170 milhões, o Brasil tem 

um dos maiores mercados consumidores do mundo. Apesar deste excelente 

desempenho é necessário aprimorar este setor com um desenvolvimento 

científico-tecnológico a fim de selecionar variedades mais adaptadas ao clima e 

solos.  

As perspectivas favoráveis da implantação racional da cultura do pinhão-manso 

decorrem não somente dos baixos custos de sua produção agrícola, conforme 

se deve esperar diante das vantagens anunciadas, mas sobretudo porque ele 

poderá ocupar os solos pouco férteis e arenosos, de modo geral inaptos à 

agricultura de subsistência, proporcionando, dessa maneira, uma nova opção 

econômica as regiões carentes do país.  

Estresses abióticos e bióticos, como a seca, salinidade, doenças e ataque de 

pragas podem reduzir significativamente os rendimentos das lavouras de 

pinhão manso e restringir as latitudes e os solos onde esta espécie 

comercialmente importante pode ser cultivada no Nordeste. As implicações são 

enormes, para a cadeia produtiva do biodiesel derivado desta oleaginosa. 

Considerando este problema, o presente projeto tem como objetivo geral, 

analisar o perfil protéico de algumas variedades de pinhão manso cultivadas na 

região Nordeste sob condições de estresse biótico e abiótico, para identificar os 

fatores bioquímicos envolvidos na tolerância de variedades de pinhão manso à 

estes tipos de estresses.  

Palavras-chave: Pião Manso, Biodiesel, estresse  
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CÓDIGO: SB0676 

TÍTULO: Atividade de catalase e ascorbato peroxidase em plântulas de 

Cártamo submetidas aos tratamentos com 3-AT e H2O2 

AUTOR: GABRIELA SALVADOR OURIQUE 

ORIENTADOR: JOAO PAULO MATOS SANTOS LIMA 

CO-AUTOR: RÔMULO RODRIGO DE SOUZA ALMEIDA 

CO-AUTOR: ÉRIKA CRISTINA PINHEIRO DE CASTRO  

Resumo:  

Estresses ambientais podem induzir o acúmulo de espécies reativas de 

oxigênio (EROs) na célula vegetal, levando a uma condição de estresse 

oxidativo. As plantas possuem sistemas antioxidantes enzimáticos e não-

enzimáticos que atuam na detoxificação do excesso de EROs e na 

manutenção do equilíbrio redox. O trabalho teve como objetivo avaliar a 

importância da atividade das enzimas catalase (CAT) e ascorbato peroxidase 

(APX) em tecidos foliares de plântulas de Cártamo (Carthamus tinctorius L.) 

sob condições de estresse oxidativo induzido por 3-AT, um potente inibidor da 

enzima CAT. Para isso, plântulas germinadas em sistema de rolo, foram 

submetidas a aplicação de 3-AT na concentração de 5 mM, e de diferentes 

concentrações de H2O2, no sistema radicular, em experimentos 

independentes. As coletas foram realizadas nos tempos de 0, 24, 48 e 72 h. Os 

resultados obtidos demonstraram que a aplicação do 3-AT promove uma 

inibição na atividade de CAT após 24 h, que deve estar relacionado ao 

aumento no conteúdo de H2O2 e na peroxidação de lipídios em 72 h. A 

atividade de APX foi induzida em 24 e 48 h quando comparadas às plântulas 

controle. No experimento com H2O2, houve um aumento nas atividades de 

CAT e APX em todos os tratamentos, no entanto, essa indução não foi 

suficiente para evitar o aumento na peroxidação de lipídios na concentração de 

5 mM H2O2. Conclui-se que a atividade de CAT é indispensável para evitar os 

danos aos tecidos foliares em condições de estresse oxidativo.  

Palavras-chave: Carthamus tinctorius L., EROs, 3-AT, catalase, ascorbato 

peroxidase  
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CÓDIGO: SB0678 

TÍTULO: Filogenia Molecular dos genes de Malato sintase e Isocitrato liase em 

diferentes espécies de oleaginosas 

AUTOR: RICARDO VICTOR MACHADO DE ALMEIDA 

ORIENTADOR: JOAO PAULO MATOS SANTOS LIMA 

CO-AUTOR: JOAO FELIPE DE SOUSA FILHO 

CO-AUTOR: JOÃO PAULO DE FREITAS NUNES  

Resumo:  

O ciclo do glioxilato é uma importante via metabólica localizada nos 

glioxissomos de plantas de papel fundamental durante a germinação e 

desenvolvimento pós-germinativo das sementes de plantas oleaginosas. As 

enzimas Malato sintase (MLS) e Isocitrato liase (ICL) são exclusivas deste 

ciclo. Portanto, neste estudo, nos propomos a realizar uma análise evolutiva 

dessas sequências, comparando com a atual classificação taxonômica. Foram 

utilizadas sequências de nucleotídeos de cada gene, retiradas do GenBank. A 

partir do alinhamento múltiplo entre as sequências foi realizada uma 

reconstrução filogenética por meio dos métodos de distância e métodos 

discretos, com auxilio do MEGA5. Os dendrogramas obtidos mostraram 

algumas incongruências nos táxons mais derivados, com valores mais baixos 

de Bootstrap, quando comparada com a filogenia resultante das sequências de 

rcbL e 18s rRNA, utilizadas no conjunto de dados de estabelecimento do 

sistema de classificação de APG III. Porém, para ambos os genes analisados, 

os valores de Bootstrap se mantiveram entre 73-99% a nível das 

Eudicotiledôneas núcleos, o que condiz com a monofilia já estabelecida para 

esse grupo de angiospermas. A partir da análise comparativa entre os 

dendogramas resultantes de cada enzima, o gene de MLS gera topologias 

mais condizentes ao atual sistema de classificação, indicando que ele poderia 

ser um gene útil em futuros estudos filogenéticos, visando uma melhor 

compreensão da evolução em plantas oleaginosas.  

Palavras-chave: MLS, IcL, Ciclo do glioxilato  
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CÓDIGO: SB0679 

TÍTULO: Decisões individuais conseqüências coletivas em Dinoponera 

quadriceps (Hymenoptera, Ponerinae) 

AUTOR: DIEGO GOMES TEIXEIRA 

ORIENTADOR: ARRILTON ARAUJO DE SOUZA 

CO-AUTOR: TALITA REJANE PINHEIRO LOPES 

CO-AUTOR: JENIFFER DA CAMARA MEDEIROS 

CO-AUTOR: DINA LILLIA OLIVEIRA DE AZEVEDO  

Resumo:  

A utilização de estratégias de forrageio tem como finalidade diminuir os riscos e 

aumentar o aproveitamento de tempo e energia. Utilizando a Dinoponera 

quadriceps como modelo, em um ambiente natural de Mata Atlântica, este 

trabalho objetivou determinar uma possível variação na quantidade de 

operárias que transitam para dentro e fora do ninho e na quantidade de 

alimento coletado durante o turno da manhã e da tarde. Observou-se uma 

maior movimentação nas primeiras horas da fase clara do dia, assim como nos 

horários próximos ao anoitecer. A coleta de alimentos foi maior durante os 

primeiros horários da manhã e decresceu ao decorrer do dia. A incidência de 

luz solar sobre o solo, e consequentemente o aumento de temperatura do 

ambiente, pode contribuir para a redução na atividade das operárias de D. 

quadriceps, e a quantidade de alimentos disponível que decresce no decorrer 

do dia possui influencia sobre a quantidade de alimento recolhido pelas 

operárias.  

Palavras-chave: Dinoponera, Ritmo de atividades, Forrageio, Alimento 

disponível.  
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CÓDIGO: SB0681 

TÍTULO: ESTUDO DA CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA E RISCO 

METABÓLICO DE COMPLICAÇÕES ASSOCIADAS À OBESIDADE EM 

CAUCASIANOS. 

AUTOR: MARÍLIA PINHEIRO CAVALCANTE 

ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS 

CO-AUTOR: ANA CAROLYNE PEREIRA CARLOS 

CO-AUTOR: GILIANE DE LEMOS BORGES 

CO-AUTOR: GILDEILTON ARAUJO CAMARA  

Resumo: Em pacientes obesos, o acúmulo de gordura intra-abdominal resulta 

no aumento da liberação de AGL na veia porta, elevando assim a síntese 

hepática de TG. Portanto, o valor da CC é considerado o mais importante 

dentre as medidas antropométricas avaliadas nesse estudo, especialmente 

quando há o intuito de indicar riscos metabólicos, entretanto, a utilização do 

IMC como critério classificador de sobrepeso e obesidade já consagrado nos 

fez optar pelo uso deste índice como ponto de referência na seleção dos 

voluntários da pesquisa. Com os resultados obtidos no nosso estudo podemos 

afirmar que dentre os voluntários avaliados como obesos (IMC &#8805; 30 

kg/m2), 100% (n=280) apresentaram CC maior ou igual ao valor considerado 

de risco para o aparecimento de complicações metabólicas associadas à 

obesidade e que uma alta porcentagem apresentou valores superiores ao 

considerado de risco substancial: 72,9% (n=86) dos homens e 96,9% (n=157) 

das mulheres. Entre os voluntários com sobrepeso (25 kg/m2 &#8804; IMC < 

30 kg/m2), esses percentuais foram de 48,7% (n=38) para homens com CC 

&#8805; 94 cm, 9% (n=7) para homens com CC &#8805; 102 cm, 92,1% 

(n=93) para mulheres com CC &#8805; 80 cm e 50,5% (n=51) para mulheres 

com CC &#8805; 88 cm. Entretanto, entre os voluntários eutróficos (IMC < 25 

kg/m2) essas porcentagens foram baixas, com apenas 2,5% (n=1) dos homens 

e 11,6% (n=12) das mulheres apresentando CC de risco e 1% (n=1) das 

mulheres apresentando CC correspondente ao risco substancial.  

Palavras-chave: Obesidade, Medidas antropometricas, Sintese hepática.  
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CÓDIGO: SB0682 

TÍTULO: NEM ME DERAM O PEIXE, NEM ME ENSINARAM A PESCAR: a 

negação do Direito Humano à Alimentação Adequada na narrativa de um 

pescador. 

AUTOR: DIÔGO VALE 

ORIENTADOR: VERA LUCIA XAVIER PINTO  

Resumo:  

Trata-se de um estudo de caso realizado junto a um trabalhador informal 

participante do Projeto Vidas Paralelas (PVP)-RN, representante da categoria 

dos pescadores. Considerando os aspectos culturais salutares que a 

alimentação possui na vida das pessoas (como a comensalidade e o prazer de 

comer) e o crescimento do contingente de trabalhadores informais no nosso 

país, objetivamos compreender elementos relativos à (auto)formação e 

aquisição de saberes relacionados à comensalidade e à comida na 

alimentação cotidiana desse trabalhador. O marco-teórico referencial foi o 

pensamento complexo e o corpus foi constituído pela história de vida narrada 

pelo trabalhador durante as ações de extensão. Essa foi gravada em DVD e 

posteriormente transcrita e analisada segundo Schütze. Os resultados 

mostraram a ausência das dimensões prazerosas do comer e da comida na 

narrativa. Desde a infância a negação do acesso ao alimento e de outros 

direitos, como a educação formal e o lazer, estiveram presentes na sua 

trajetória, e foram esses os aspectos mais evidenciados pelo pescador. A 

temática escolhida para discussão do trabalho foi a do Direito Humano à 

Alimentação Adequada (DHAA) e pudemos concluir que a negação deste 

direito gerou conseqüências indesejáveis para o exercício e gozo da cidadania 

na vida deste trabalhador.  

Palavras-chave: histórias de vida, trabalhadores informais, PVP, DHAA  
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CÓDIGO: SB0684 

TÍTULO: CONTEÚDO DE COMPOSTOS FENÓLICOS E O EFEITO DO 

TRATAMENTO TÉRMICO NA ATIVIDADE INIBITÓRIA DE ENZIMAS 

DIGESTIVASDE SEMENTES DE CHENOPODIUM QUINOA. AUTOR: 

VANESSA CRISTINA OLIVEIRA DE LIMA 

ORIENTADOR: ANA HELONEIDA DE ARAUJO MORAIS 

CO-AUTOR: RICHELE JANAINA DE ARAÚJO MACHADO  

Resumo:  

A quinoa é um pseudocereal proveniente da região dos Andes, que vem se 

destacando no mercado consumidor de grãos devido a sua qualidade 

nutricional e ausência de glúten. Entretanto, esta qualidade pode ser 

prejudicada pela presença de de fatores antinutricionais, substâncias que 

causam efeitos deletérios sobre a nutrição humana e animal. Faz parte desse 

grupo os inibidores de serinoproteases, proteínas de origem vegetal capazes 

de inibir as atividades da tripsina, quimiotripsina, amilase e carboxipeptidase. 

Além destas outros compostos não protéicos como os compostos fenólicos 

possuem essa ação. Focando a redução ou eliminação desdes e outros fatores 

anitinutricionais são utilizadas técnicas de preparo empregando-se tratamentos 

térmicos. A presença dos inibidores de tripsina, alfa-amilase, quimotripsina 

foram avaliadas através de ensaios de inibição enzimática e os compostos 

fenólicos por ensaio de compostos fenólicos totais. Os testes foram realizados 

em amostras de grãos submetidas a calor seco, úmido e microondas, em 

remolho com sal, sem sal e sem remolho. Observou-se apenas inibição para 

tripsina, a qual reduziu com os tratamentos térmicos, principalmente com calor 

úmido, entretanto em todas as amostras a atividade permaceceu. Este 

resultado relaciona-se diretamente ao teor de compostos fenólicos das 

amostras, os quais provavelmente foram os responsáveis pela inibição.  

Palavras-chave: quinoa; inibidores de serinoproteases; tratamentos térmicos  
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TÍTULO: Aferências retinianas para o núcleos intralaminares e da linha média 

do tálamo do Sagüi (Callithrix jacchus). 
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ORIENTADOR: JEFERSON DE SOUZA CAVALCANTE 

CO-AUTOR: KAYO DIOGENES DE AZEVEDO SILVA 
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Resumo:  

Projeções retinianas em mamíferos incidem basicamente nos sistemas visual 

primário, óptico acessório e temporização circadiana. Estudos recentes 

demonstram a existência dessas aferências em inúmeras regiões neurais 

classicamente não-visuais. Nosso objetivo neste trabalho foi o de investigar as 

projeções retinianas para os núcleos intralaminares e da linha média do tálamo 

do sagui, um primata do novo mundo. Esta investigação foi realizada através 

do transporte anterógrado da subunidade B da toxina colérica (CTb), após a 

injeção no olho do animal. Os terminais foram revelados por 

imunohistoquímica. Nossos resultados mostram uma densa projeção direta da 

retina para a maioria dos núcleos da linha média do tálamo do sagui: 

paraventricular do tálamo (PvT), reuniens (Re) e romboides (Rb); bem como 

aos núcleos intralaminares: Centro medial (CeM), central dorsal (CeD) e central 

lateral (CeL). Com a análise dos resultados deste trabalho foi possível concluir 

que, no sagüi, a retina se projeta para áreas não classicamente caracterizadas 

como visuais, como neste caso. Esses dados nos levam a sugerir que a 

utilização de técnicas de traçado neural que utilizam marcadores mais 

sensíveis podem identificar novos alvos das projeções retinianas e seu possível 

papel no comportamento animal.  

Palavras-chave: Projeção retiniana, CTb, núcleo intralaminar, linha média 

talâmica  
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CÓDIGO: SB0691 

TÍTULO: Avaliação da saúde do camarão L. vannamei tratado com probiótico 

AUTOR: ROBERTA GODOY DA COSTA NUNES 

ORIENTADOR: REGINA DE FATIMA DOS SANTOS BRAZ  

Resumo:  

Devido ao Rio Grande do Norte possuir um grande potencial para a 

carcinicultura, ao passar dos anos ela se tornou uma importante atividade 

econômica para a região. Porém, como qualquer outra atividade, ela possui 

riscos quanto à qualidade do camarão. Um dentre outros riscos são as doenças 

infecciosas, como por exemplo, as virais e as bacterianas. Tentando solucionar 

esse problema, neste trabalho foi utilizado um probiótico tanto no solo, quanto 

na água de três viveiros de uma fazenda de cultivo do camarão Litopenaeus 

vannamei, durante 3 ciclos de crescimento. O efeito do probiótico foi observado 

através da pesquisa dos Vírus da Infecção Hipodermal e Necrose 

Hematopoiética (IHHNV) e Vírus da Mionecrose Infecciosa (IMNV) nas larvas e 

nos camarões cultivados com ou sem o probiótico. A pesquisa do IHHNV, cujo 

genoma é composto por DNA, foi feita por PCR (Reação em Cadeia da 

Polimerase) e do IMNV (genoma de RNA), foi por RT-PCR (Transcrição 

Reversa-PCR).  

Palavras-chave: Litopenaeus vannamei, carcinicultura, IHHNV e IMNV.  
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TÍTULO: ANÁLISE DOS ASPECTOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS, CLÍNICOS E 

FUNCIONAIS NA FASE INICIAL DO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 

AUTOR: MAGNA CECILIA GARCIA WATHIER 

ORIENTADOR: TANIA FERNANDES CAMPOS 

CO-AUTOR: DEBORA CARVALHO DE OLIVEIRA 

CO-AUTOR: ANA AMÁLIA TORRES SOUZA 

CO-AUTOR: LUCIANA PROTASIO DE MELO  

Resumo:  

Este estudo teve como objetivo avaliar os aspectos sócio-demográficos, 

clínicos e funcionais na fase inicial do AVC. Foram avaliados os pacientes com 

diagnóstico de AVC que se encontravam internados no setor de Neurologia e 

Neurocirurgia do Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel. Todos os sujeitos foram 

avaliados através do preenchimento do Step 1, observando-se os aspectos 

sócio- demográficos, clínicos e funcionais no 3o, 10o e 28o dia do AVC. Os 

dados foram analisados através do teste Qui-quadrado. Os resultados mostram 

que foram identificados 305 casos de AVC. Quanto aos aspectos sócio-

demográficos, não foi encontrada diferença significativa na incidência do AVC 

entre os indivíduos do sexo feminino e masculino (p= 0529), porém foi 

verificado que o maior número de vítimas de AVC estava na faixa etária de 50 

a 69 anos, além disso, grande parte não era escolarizada e era da raça mulata 

ou parda. O tipo de AVC que prevaleceu foi o isquêmico (p= 0,0001). Em 

relação aos aspectos funcionais, constatou-se que 81,6% dos pacientes 

referiram melhora dos sinais e sintomas, porém mais da metade dos pacientes 

apresentava incapacidade funcional moderada. Os resultados encontrados 

indicam uma alta frequência de ocorrência do AVC na cidade do Natal/RN e 

sugere uma grande necessidade de mais serviços e mais profissionais de 

reabilitação para atuarem em nível hospitalar desde a fase inicial do AVC.  

Palavras-chave: Palavras chave: AVC, Avaliação Funcional, Escala de Rankin 

Modificada.  
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CÓDIGO: SB0705 

TÍTULO: Estruturação e funcionamento dos setores de gestão do trabalho e da 

educação no SUS AUTOR: RAFAEL RODOLFO TOMAZ DE LIMA 

ORIENTADOR: JANETE LIMA DE CASTRO 

CO-AUTOR: FLÁVIA PEREIRA DA SILVA  

Resumo:  

A área da gestão do trabalho e da educação na saúde compreende uma das 

áreas mais complexas da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). Este 

trabalho analisou a organização dos setores de gestão do trabalho e da 

educação na saúde das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do 

Norte que aderiram ao Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do 

Trabalho e da Educação no SUS (PROGESUS) – programa do Ministério da 

Saúde para a qualificação dos citados setores, com o intuito de obter um 

diagnóstico que possa colaborar com a condução do referido programa 

nacional e conhecer a realidade dos setores de gestão do trabalho e da 

educação na saúde das Secretarias de Saúde do estado. Trata-se de um 

estudo descritivo exploratório com abordagem quali-quantitativa, onde os 

dados foram levantados a partir de roteiros de observação aplicados nos 

setores de recursos humanos das quatro Secretarias de Saúde investigadas. A 

consolidação e análise dos dados revelaram que a situação encontrada reflete 

grande atraso desse campo de atuação. Ficou evidenciado que as diretrizes do 

Ministério da Saúde não tiveram adesão no que se refere à estruturação do 

setor e fortalecimento da área supracitada, podendo afirmar que esse setor não 

tem visibilidade nas Secretarias de Saúde. A constatação da pesquisa nos leva 

a sugerir parcerias entre a UFRN e as Secretarias de Saúde na perspectiva de 

fortalecimento dessa política de gestão do SUS.  

Palavras-chave: Gestão do trabalho; gestão da educação; secretarias de 

saúde.  
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TÍTULO: Efeito da carga horária de trabalho semanal sobre o ciclo sono e 

vigília e a qualidade de sono em professores do ensino médio de escolas 

públicas e privadas. 

AUTOR: FERNANDA FERNANDES KOLODIUK 

ORIENTADOR: CAROLINA VIRGINIA MACEDO DE AZEVEDO 

CO-AUTOR: JANE CARLA DE SOUZA  

Resumo:  

Na escola, bons hábitos de sono são fundamentais para um bom desempenho, 

porém, é frequente observar privação de sono e irregularidade no ciclo sono-

vigília em alunos, o que traz consequências negativas tais como mau humor e 

falta de atenção. Na docência, muitas vezes é necessário trabalhar mais de 1 

turno por dia ou em turnos diferentes na semana, e ainda há a busca por 

qualificação fora do horário escolar. Porém, não se sabe os efeitos desta 

situação sobre o ciclo sono e vigília de professores. Para avaliar como a carga 

horária interfere nos horários e na qualidade do sono de professores do ensino 

médio, 136 docentes responderam os questionários “A Saúde e o Sono” e o 

“Índice de qualidade de Pittsburgh”. Não houveram diferenças nos horários de 

dormir, acordar e na duração de sono entre os grupos que trabalham <20h, 20 

- 40h e >40h semanais, entretanto, o motivo para tais horários diferiu entre os 

grupos. Na semana, os professores que trabalham >40h relatam que o horário 

de dormir e acordar é decorrente do trabalho, enquanto o grupo >20h relata 

motivos diversos para o horário de dormir. Nos finais de semana, o trabalho 

não é o principal motivo para o horário de acordar, e o motivo para dormir 

difere entre os grupos. Os professores apresentaram uma qualidade de sono 

ruim, semelhante à qualidade de trabalhadores em turno. Para uma melhor 

avaliação do objetivo proposto sugere-se a ampliação da amostra e análise dos 

parâmetros registrados separando escolas públicas e privadas.  

Palavras-chave: Ciclo sono-vigília; Qualidade de sono; Professor; 

Cronobiologia  
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CÓDIGO: SB0712 

TÍTULO: Processo de Enfermagem aplicado a um paciente com Artrite Gotosa: 

estudo de caso 

AUTOR: JULLYANA DAVANYELLE DOS SANTOS OLIVEIRA 

ORIENTADOR: ISABEL KAROLYNE FERNANDES COSTA 

CO-AUTOR: AMANDA ARAÚJO DA SILVA COSTA 

CO-AUTOR: TALITA NARA CAMPOS FERNANDES  

Resumo:  

Introdução: A artrite gostosa é uma patologia sistêmica, ocorrendo clinicamente 

em razão do distúrbio do metabolismo das purinas.Objetivo: Aplicar o processo 

de enfermagem ao paciente com artrite gotosa, identificando os diagnósticos 

de enfermagem e intervenções. Metodologia: Estudo de caso, desenvolvido na 

enfermaria cardiológica do Hospital Universitário Onofre Lopes/Natal-RN, nos 

dias 14 e 15 de junho de 2011. Coletados dados do exame físico, entrevista 

com paciente e prontuário. Realizou-se um plano de cuidados para o indivíduo 

de acordo com a North American Nursing Diagnosis Association. Aspectos 

éticos foram respeitados: Resolução 196/96. Resultados: H.H.B. 53 anos, sexo 

masculino,aposentado por invalidez, portador de gota há 15 anos. 

Implementou-se a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), e o 

planejamento de intervenções baseado no diagnóstico prioritário: Dor crônica 

evidenciada por alteração da capacidade de continuar atividades prévias, 

comportamento observado por defesa e relato verbal de dor, relacionado a 

incapacidade física crônica. As intervenções, baseadas no Nursing 

Interventions Classification foram: Realizar um levantamento abrangente da dor 

quanto ao local, características, início, duração, qualidade, intensidade ou 

gravidade da dor e os fatores precipitantes. Conclusão: O estudo oportunizou 

efetuar a avaliação clínica realizada pelos profissionais da enfermagem 

baseando-se na SAE selecionando medidas que fornecem um melhor cuidado.  

Palavras-chave: Artrite Gotosa, Estudo de Caso, Enfermagem  
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TÍTULO: IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO AMBIENTE 

ESCOLAR PARA A PREVENÇÃO DE ACIDENTES E PROMOÇÃO DA 

SAÚDE 

AUTOR: ILANA BARROS GOMES 

ORIENTADOR: GLAUCEA MACIEL DE FARIAS  

Resumo:  

INTRODUÇÃO: os acidentes infantis representam um problema de saúde 

pública, ocupando papel de destaque nas estatísticas de morbimortalidade no 

Brasil, cuja solução depende de ações preventivas. A criança está sujeita a 

situações de risco, decorrentes das novas experiências, especialmente no 

ambiente escolar. OBJETIVO: identificar, de acordo com a literatura, como está 

sendo abordada a prevenção dos acidentes na escola e a importância do 

enfermeiro neste ambiente. METODOLOGIA: revisão de literatura realizada no 

portal da BVS, na base do LILACS, utilizando textos na íntegra, nos últimos 

seis anos (2005-2011), tendo como descritores: criança, escolas, acidentes, 

enfermagem. Foram excluídos os textos que não estavam na íntegra, e que 

foram publicados antes de 2004. RESULTADOS: dos 198 artigos encontrados, 

selecionaram-se 12 por atenderem aos nossos objetivos. Destes, sete 

avaliaram a saúde escolar como processo destinado a capacitar os indivíduos 

a prevenir acidentes e violências; cinco destacaram a importância do 

enfermeiro na escola, figurando como o grande responsável pelos cuidados e 

reabilitação dos alunos que ficam doentes ou feridos, e pela educação em 

saúde. CONCLUSÕES: sendo a infância época propícia para a ocorrência de 

acidentes, as crianças necessitam de um atendimento feito por profissional 

competente e no menor tempo possível logo após o evento. Destaca-se então 

a importância da atuação do enfermeiro na escola, como forma de minimizar os 

riscos e as sequelas.  

Palavras-chave: criança, escolas, acidentes, enfermagem  
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO TÉRMICA DE FILTROS SOLARES: 

BENZOFENONA 3 E METOXICINAMATO DE ETILHEXILA 

AUTOR: RAYLLAN DE OLIVEIRA RODRIGUES 

ORIENTADOR: MARCIO FERRARI 

CO-AUTOR: IPOJUCAN SILVA FONTES 

CO-AUTOR: ANA PAULA BARRETO GOMES 

CO-AUTOR: FLÁVIA CÂMARA DE SOUZA  

Resumo:  

Análise térmica são técnicas em que uma propriedade física de uma substância 

e/ou de seus produtos de reação é medida em função da temperatura e/ou 

tempo, enquanto é submetida a um programa controlado de temperatura. O 

trabalho objetivou a caracterização térmica de filtros solares adicionados à 

emulsão fotoprotetora. Foram estudados dois filtros solares: benzofenona-3 

(BZF3) e o metoxicinamato de etilhexila (MCE). A termogravimetria (TG) foi 

realizada no TG/DTA (Shimadzu, DTG-60), razão de aquecimento de 

10oC/min-900oC, em atmosfera de nitrogênio com fluxo de 50mL/min. A TG da 

BZF3 mostrou uma única etapa de perda de massa, com início em 130,57oC e 

final em 277,27oC, com perda de 98,6% da massa. A Análise Térmica 

Diferencial (DTA) mostrou dois picos endotérmicos, correspondendo a fusão, 

com pico máximo em 66,69oC, e a decomposição, com pico em 261,1oC. Na 

TG do MCE foi observada uma única etapa de perda de massa, cuja 

temperatura inicial foi de 170,5oC e a final de 281,9oC, com 99% de perda de 

massa. Na DTA ocorreram dois eventos endotérmicos, correspondendo à 

decomposição da amostra: o primeiro entre 209-282oC e o segundo entre 425-

882oC. Conclui-se que o MCE é mais estável que a BZF3, pois sua 

decomposição se inicia em temperaturas superiores, e que a temperatura do 

processo de fabricação da emulsão não propicia degradação ou alteração dos 

mesmos. Destaca-se o ineditismo desse trabalho, pois não há descrito na 

literatura a caracterização térmica desses filtros solares.  

Palavras-chave: Análise térmica; Benzofenona-3; Metoxicinamato de etilhexila.  
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TÍTULO: Canibalismo em lagartos das Caatingas: fenômeno raro ou comum? 

AUTOR: RAUL FERNANDES DANTAS DE SALES 

ORIENTADOR: ELIZA MARIA XAVIER FREIRE 

CO-AUTOR: JAQUEIUTO DA SILVA JORGE  

Resumo:  

Canibalismo é um fenômeno amplamente reportado no reino animal, 

representando um comportamento alimentar importante na ecologia de muitas 

espécies. Em lagartos, registros de canibalismo têm sido baseados em 

observações casuais, e alguns autores sugerem que o canibalismo nesses 

animais ocorre oportunisticamente como um subproduto do comportamento 

predatório normal. A capacidade de autotomia caudal gera dois possíveis 

cenários de canibalismo: eficiência na captura e ingestão da presa, ou 

eficiência no escape da presa, com o canibalismo sendo apenas parcial 

(consumo da cauda). Durante estudos ecológicos sobre populações de lagartos 

efetuados nos últimos nove anos na Caatinga da Estação Ecológica do Seridó, 

RN, para seis espécies já estudadas quanto à dieta, eventos canibalísticos 

foram registrados em duas: em Cnemidophorus ocellifer, onde uma fêmea 

adulta ingeriu um juvenil inteiro, e em Tropidurus hispidus, onde um macho 

adulto atacou um juvenil, mas ingeriu apenas sua cauda, pois a presa 

conseguiu escapar. Um fato semelhante entre os dois casos é que eles 

ocorreram durante o período de recrutamento, onde a densidade de juvenis 

estava elevada. Assim sendo, o canibalismo nessas espécies de lagartos pode 

representar um hábito alimentar oportunista quando ocorre um aumento na 

abundância de juvenis na população. É possível que casos de canibalismo em 

lagartos sejam mais comuns do que atualmente registrados na literatura, mas 

constituem eventos raramente notados por investigadores.  

Palavras-chave: Canibalismo; Comportamento; Dieta; Lagartos; Predação; 

Semiárido.  
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TÍTULO: DIABETES MELLITUS EM IDOSOS: CONHECER PARA CUIDAR 

AUTOR: ELAINE DUARTE RODRIGUES 

ORIENTADOR: KARLA DANIELLY DA SILVA RIBEIRO 

CO-AUTOR: VÂNIA LÍGIA SILVA DE OLIVEIRA 

CO-AUTOR: RUTÊNIA FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA  

Resumo:  

INTRODUÇÃO: O Diabetes Mellitus é uma doença crônica multifatorial capaz 

de gerar a perda da sensibilidade, fato que torna o paciente vulnerável a sofrer 

pequenos traumas e outras complicações. Pensando nisso, é importante 

estimular o cuidado para esses indivíduos para promover saúde. OBJETIVOS: 

Criar um grupo de idosos portadores do diabetes para discutir as dificuldades 

diárias na convivência com essa doença, estimulando-os a reflexão sobre as 

repercussões na qualidade de vida. MÉTODOS: Realizou-se uma revisão 

bibliográfica para fundamentar os temas trabalhados a cada reunião, bem 

como nossa experiência na monitoria do Programa de Educação pelo Trabalho 

para Saúde. O grupo foi formado na Unidade Mista de Felipe Camarão, com 

acompanhamento de 20 idosos portadores de Diabetes, os temas foram 

escolhidos pelo grupo tutorial. RESULTADOS E DISCUSSÕES: As reuniões 

ocorrem mensalmente no NAM (Núcleo de Apoio ao Menor) de Felipe Camarão 

na forma de rodas de conversas. Os idosos externam suas dificuldades diárias 

com relação à vivência com o diabetes, e alunos e profissionais da saúde 

executam juntamente com os idosos as noções de diversos temas, tornando 

possível o esclarecimento de dúvidas e o estímulo a promoção do autocuidado. 

CONCLUSÃO: Nesta perspectiva, a ênfase na prática do autocuidado e o 

acompanhamento contínuo desses diabéticos em grupos de promoção à saúde 

são essenciais para o planejamento e ações em saúde em prol da melhoria da 

qualidade de vida dos pacientes.  

Palavras-chave: Diabetes; Idoso; Saúde.  
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE PRELIMINIAR DE EMULSÕES 

FOTOPROTETORAS CONTENDO EXTRATO DE AÇAÍ (Euterpe oleracea) 

AUTOR: IPOJUCAN SILVA FONTES 

ORIENTADOR: MARCIO FERRARI 

CO-AUTOR: CLÁUDIA CECÍLIO DAHER 

CO-AUTOR: RAYLLAN DE OLIVEIRA RODRIGUES  

Resumo:  

Modificadores reológicos como o Sodium Polycrylate (Rapithix® A-100) têm 

sido utilizados em formulações fotoprotetoras, propiciando sistemas isentos de 

emulsificantes e melhorando o sensorial. Este trabalho objetivou desenvolver 

emulsões fotoprotetoras contendo extrato de açaí e Rapithix® A-100, e avaliar 

a estabilidade preliminar. Emulsões foram preparadas com diferentes 

concentrações do Rapithix® A-100: 0,5%(R1), 1,0%(R2) e 1,5%(R3). Como 

testes preliminares, foram utilizados a centrifugação, o ciclo gela-degela (CGD) 

e o estresse térmico (ET) e foram avaliados as características organolépticas, 

determinação do pH, da condutividade elétrica e a reologia. Pelo teste de 

diluição, verificou-se que as emulsões foram do tipo O/A, bege, aspecto de 

creme e macroscopicamente estáveis. Aprovadas no teste de centrifugação 

foram submetidas aos demais testes. O pH e a condutividade elétrica 

mantiveram-se dentro do limite aceitável (10%) após o ET e o CGD, 

comparados aos valores iniciais. As formulações R1 e R2 apresentaram 

características pseudoplásticas. Os reogramas da R3 apresentaram cristas 

demonstrando instabilidade do sistema. O aumento da viscosidade não foi 

proporcional à concentração do Rapithix® A-100, pois a R3 apresentou 

viscosidade aparente menor (6.344cP) em relação a R2 (8.679cP). A 

viscosidade da R1 alterou- se após o ET e o CGD caracterizando instabilidade. 

A R2 apresentou-se estável nas condições padronizadas, e será conduzida 

para os testes de estabilidade acelerada.  

Palavras-chave: Emulsões; Estabilidade; Extrato de açaí; Fotoproteção; 

Reologia.  
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CÓDIGO: SB0719 

TÍTULO: Distribuição espaço-temporal das Lesões Provavelmente Associados 

à NIM (LAN) no camarão marinho Litopenaeus vannamei criado no Estado do 

Rio Grande do Norte no ano de 2010 

AUTOR: TÂMARA DE QUEIROZ BACURAU 

ORIENTADOR: PEDRO CARLOS CUNHA MARTINS 

CO-AUTOR: EMANUELLY CRISTINA RODRIGUES PEIXOTO 

CO-AUTOR: PATRICIA MADRUGA DOS SANTOS 

CO-AUTOR: TAMIRIS HENRIQUE FERREIRA  

Resumo:  

Considerando o crescimento da indústria aquícola no mundo e no Brasil, as 

enfermidades em organismos aquáticos se tornaram um dos principais fatores 

de risco, podendo afetar toda a criação, dando prejuízo ao produtor. No 

Nordeste a enfermidade de maior importância na carcinicultura é a Mionecrose 

Infecciosa (NIM). No processo de análise patológico da NIM foram surgindo 

lesões em outros tecidos que denominamos nesse estudo de Lesões 

Provavelmente Associadas à Mionecrose Infecciosa (LAN). Esse trabalho teve 

como objetivo estudar a distribuição espaço-temporal de LAN no camarão 

marinho Litopenaeus vannamei criado no RN. Para o estudo foram coletadas 

lotes de amostras com 10 camarões em cada fazenda, no período de janeiro a 

dezembro de 2010 (exceto o mês de agosto). Esses camarões foram fixados 

em campo e processadas histologicamente no CSAq/DOL/UFRN de acordo 

com a metodologia de Junqueira & Junqueira (1988). Observou-se que a maior 

frequência de LAN aconteceu no mês de março (16,3%) e a menor no mês de 

dezembro (1,1%). As bacias onde houveram maior e menor ocorrência foram 

Piranhas-Assu (29,8%) e Apodi-Mossoró (7,3%), respectivamente. Conclui-se 

que existe uma variação espacial e temporal na ocorrência da LAN no camarão 

marinho Litopenaeus vannamei criado no Rio Grande do Norte.  

Palavras-chave: LAN, enfermidades, carcinicultura, Rio Grande do Norte  
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TÍTULO: ANÁLISE ESPAÇO-TEMPORAL DA DENGUE NO MUNICÍPIO DE 

NATAL, RIO GRANDE DO NORTE, 2008-2010. 

AUTOR: FELIPE DA SILVA DUARTE 

ORIENTADOR: JOSELIO MARIA GALVAO DE ARAUJO 

CO-AUTOR: DAISE MARIA CUNHA DE SOUSA 

CO-AUTOR: CARMÉLIA DANTAS DA COSTA 

CO-AUTOR: MÁRIO SÉRGIO DUARTE BRANCO  

Resumo:  

A dengue é uma doença viral, transmitida ao homem pela picada de mosquitos 

do gênero Aedes, sendo o principal vetor urbano o Aedes aegypti. São 

conhecidos quatro sorotipos antigenicamente distintos: DENV-1, DENV-2, 

DENV-3 e DENV-4. O objetivo desse estudo foi descrever a evolução espaço-

temporal da dengue no Município de Natal durante os anos 2008-2010. Para 

isso, foram analisados os casos notificados de dengue pelo Laboratório de 

Biologia Molecular de Doenças Infecciosas e do Câncer da UFRN e pelo 

Laboratório Central Doutor Almino Fernandes (LACEN-RN), através das 

técnicas de ELISA e RT-PCR. A análise revelou que o ano de 2008 apresentou 

maior impacto com 1493 casos positivos, sendo o mês de maio o de maior 

número de casos. O ano de 2009 foi considerado um período interepidêmico, 

com 44 casos registrados, sendo o mês de agosto o de maior notificação. Já 

em 2010 foi observada uma nova epidemia com 686 casos, sendo o mês julho 

o mais relevante. A análise espaço temporal revelou uma dispersão da dengue 

da Zona Oeste (Felipe Camarão, Igapó e N. Sra. da Apresentação) para a 

Zona Leste (Praia do Meio, Alecrim e Nova Descoberta). O diagnóstico 

molecular por RT-PCR identificou a circulação dos quatros sorotipos de dengue 

no Município. Finalmente, os resultados obtidos neste estudo são de grande 

importância para a elaboração de estratégias de controle e/ou planejamento, 

objetivando prevenir futuras epidemias.  

Palavras-chave: Dengue, Natal  
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CÓDIGO: SB0721 

TÍTULO: Análise das situações de escuta e percepção de fala no ruído em 

escolas de ensino fundamental. 

AUTOR: PAULA RENATA MORAIS E SILVA 

ORIENTADOR: JOSELI SOARES BRAZOROTTO  

Resumo:  

O presente estudo teve como objetivos caracterizar a qualidade acústica das 

salas de aula de ensino fundamental de 01 escola municipal e correlacionar os 

níveis de ruído encontrados com o desempenho escolar avaliado por meio do 

Teste de Desempenho Escolar (TDE-STEIN, 1994)., a fim de esclarecer o 

papel do ambiente acústico neste desempenho.Resultados: caracterização do 

ambiente escolar - A primeira escola avaliada localiza-se em uma bifurcação 

com tráfego intenso em um de seus muros. A medição do ruído mostrou níveis 

de ruído entre 68 e 75 dB nas salas de aula da escola, muito acima da 

recomendação de níveis médios de ruído entre 35 a 45 dB (ABNT- NBR 

10152). A intensidade vocal dos professores esteve entre 72 e 82 dB, 

denotando uma relação sinal-ruído aproximada a 0 dB ou até negativa, fato 

preocupante para a saúde vocal do professor e para o acesso da criança ao 

conteúdo. Em relação ao desempenho escolar foram avaliadas 56 crianças do 

1o ao 5o ano do ensino fundamental, na faixa etária de 7 a 12 anos. Os 

resultados revelaram desempenho acadêmico inferior ao esperado em relação 

à idade e à série para 80,3% das crianças avaliadas, denotando que além do 

prejuízo para acesso às mensagens em sala de aula pela pobre relação sinal-

ruído encontrada, há a necessidade de intervenção fonoaudiológica no 

ambiente escolar, em diversos aspectos, não apenas em relação ao ambiente 

de aprendizagem e percepção auditiva da fala, foco de investigação deste 

projeto, que terá continuidade.  

Palavras-chave: desempenho escolar; percepção de fala; ruído; escolas; 

crianças  
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TÍTULO: Analise da distribuição espacial das doenças de menor ocorrência no 

camarão marinho Litopenaeus vannamei cultivado no RN no ano de 2010. 

AUTOR: VALESKA RODRIGUES MORAIS PEREIRA 

ORIENTADOR: PEDRO CARLOS CUNHA MARTINS 

CO-AUTOR: TAMIRES HENRIQUE FERREIRA 

CO-AUTOR: PATRICIA MADRUGA DOS SANTOS 

CO-AUTOR: EMANUELLY CRISTINA RODRIGUES PEIXOTO  

Resumo:  

A carcinicultura é considerada o ramo da aqüicultura que mais se desenvolve 

no Rio Grande do Norte, tornando-o um dos maiores produtores do pais. Varias 

doenças se intensificaram a partir do desenvolvimento da carcinicultura 

gerando prejuízos sócio-econômicos. O objetivo deste trabalho foi analisar a 

distribuição espacial das doenças de menor ocorrência no Rio Grande do 

Norte. Para isso foram coletadas amostras de camarões divididos em lotes com 

aproximadamente 10 camarões, no período de janeiro a dezembro de 2010 

(exceto agosto). Os animais foram processados histologicamente segundo 

Junqueira e Junqueira (1988) e patologicamente de acordo com Lightner 

(1996). A enterite hemocítica e fouling/impregnações apresentaram as menores 

freqüências de ocorrência nos camarões, ambos com 3,7 %. As maiores 

ocorrências foram resultantes de parasitose e IHHNV, e ambos com 37%. A 

ocorrência de parasitose foi maior nos camarões criados no município de São 

Gonçalo do Amarante e, menor em Nisía Floresta. A maior freqüência de 

IHHNV foi registrada no município de Extremoz e a menor observada em Ceará 

Mirim. Desta forma, conclui que existe uma diferença na distribuição espacial 

das doenças de menor ocorrência no camarão marinho Litopenaeus vannamei 

criado no RN no ano de 2010.  

Palavras-chave: Carcinicultura, RN, Enfermidade  
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TÍTULO: Elaboração de um banco de dados como ferramenta para estudo da 

evolução molecular de genes relacionados a vias metabólicas 

AUTOR: TAFFAREL MELO TORRES 

ORIENTADOR: JOAO PAULO MATOS SANTOS LIMA 

CO-AUTOR: JOAO FELIPE DE SOUSA FILHO 

CO-AUTOR: JOSE PAULA RODRIGUES JUNIOR 

CO-AUTOR: DIEGO GOMES TEIXEIRA  

Resumo:  

A crescente quantidade de dados gerados pelos novos métodos de 

sequenciamento de ácidos nucleícos requerem facilidade e agilidade no 

armazenamento e anotação das seqüências. Utilizando linguagens de 

programação computacionais pode-se automatizar sistemas de anotação de 

sequências biológicas e aumentar a interação entre grupos de pesquisa. 

Linguagens de programação com suporte ao armazenamento em bancos de 

dados relacionais, do tipo SQL, podem ser utilizadas nestes sistemas 

viabilizando uma adequada configuração facilitando a extração e a 

manipulação das informações biológicas. O objetivo desse estudo foi construir 

um banco de dados para o resgate eficiente de informações das seqüências 

relacionadas às enzimas do metabolismo antioxidante e lipídico de células 

eucarióticas. Nesse sistema de anotação o usuário interage via interface web, 

onde informações como GI (genInfo identifier), classificação taxonômica, 

tamanho e tipo da seqüência (aminoácido ou nucleotídeo) podem ser anotadas 

e modificadas. O sistema foi escrito em html e estilizado em css e javascript. 

Os dados inseridos nessa interface foram adicionados a um banco de dados, 

no formato MySQL, utilizando um script php. Nesse sistema, cada usuário 

pode, mediante uma autenticação, anotar, modificar e compartilhar os dados 

inseridos. Isto permitirá que a anotação seja realizada de modo ágil, completo e 

eficiente, uma vez que o presente sistema pode ser instalado em qualquer 

estação de trabalho Unix/Linux.  

Palavras-chave: anotação gênica, informação biológica, banco de dados, SQL  
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TÍTULO: Avaliação dos registros de problemas na criação de camarão 

relacionados às densidades de estocagem na carcinicultura do Estado do Rio 

Grande do Norte. AUTOR: DUANE EMÍLIA DA NÓBREGA SALVIANO 

ORIENTADOR: PEDRO CARLOS CUNHA MARTINS 

CO-AUTOR: ELIDA CATARINA DE SOUZA 

CO-AUTOR: VALESKA RODRIGUES MORAIS PEREIRA 

CO-AUTOR: SUELEN NATÁLIA MEDEIROS DA SILVA  

Resumo:  

A carcinicultura brasileira atingiu no ano de 2003 sua produção histórica 

máxima com cerca de 90.000 toneladas, bem como chegou ao primeiro lugar 

em produtividade no mundo. Nesse contexto, o Rio Grande do Norte se 

destaca como um dos maiores produtores de camarão do país. Todavia, o 

surgimento de enfermidades pode ser considerado como um dos fatores que 

comprometeu a melhoria desse cenário e, aparentemente existe uma relação 

direta entre densidade e ocorrências de perda de saúde do camarão. O 

objetivo desse trabalho foi avaliar o registro de problemas mensais de perda de 

saúde do camarão criado nas fazendas do Estado do Rio Grande do Norte. No 

período de maio de 2010 a abril de 2011 foram realizadas entrevistas com os 

técnicos de 36 fazendas distribuídas em todo o Estado. Os resultados 

mostraram que as criações com densidade de estocagem entre 11 e 20 

camarões/m2 apresentou o maior registro de problemas, com 43% dos viveiros 

estudados. Vale salientar que essa densidade apresentou o maior percentual 

(22%) de viveiros com grau elevado de problema. As densidades de 

estocagem maiores que 50 camarões/m2 apresentaram a menor frequência de 

viveiros com problemas (2,1%). Todavia todos esses viveiros se apresentaram 

com grau médio de problema. Conclui-se que não existe relação direta entre as 

densidades de estocagem e os registros de ocorrências na saúde dos 

camarões criados no Estado do Rio Grande do Norte.  

Palavras-chave: Saúde, Camarão, Carcinicultura, Rio Grande do Norte.  
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CÓDIGO: SB0727 

TÍTULO: INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO COM ASCORBATO E 3-AT SOB A 

RESPOSTA ENZIMÁTICA DA CATALASE E ASCORBATO PEROXIDASE EM 

COTILÉDONES DE GIRASSOL DURANTE A GERMINAÇÃO 

AUTOR: ÉRIKA CRISTINA PINHEIRO DE CASTRO 

ORIENTADOR: JOAO PAULO MATOS SANTOS LIMA 

CO-AUTOR: JOAO FELIPE DE SOUSA FILHO 

CO-AUTOR: GABRIELA SALVADOR OURIQUE 

CO-AUTOR: ROMULO RODRIGO DE SOUSA  

Resumo: As sementes de oleaginosas possuem reservas lipídicas, as quais 

são oxidadas para suprir suas necessidades energéticas até o estabelecimento 

do metabolismo fotoautotrófico. Entretanto, essa oxidação produz H2O2 que, 

por ser uma espécie reativa de oxigênio, precisa ser rapidamente metabolizado 

por enzimas do sistema antioxidante, como a catalase (CAT) e a ascorbato 

peroxidase (APX), para não induzir danos oxidativos a célula. O objetivo deste 

estudo foi avaliar o efeito do pré-tratamento com ascorbato (ASC) e do 

tratamento com o 3-AT, sobre o conteúdo de H2O2, a peroxidação de lipídeos 

e a atividade de CAT e APX, em sementes de Girassol (Helianthus annuus L.). 

Para isto, elas foram embebidas em água ou em solução de ASC a 5 mM, 

germinadas no papel umedecido com solução de 3-AT a 10 mM ou água e 

coletadas após 24, 48 e 72 h. A inibição da CAT foi observada nas sementes 

tratadas com 3-AT. O aumento na atividade da APX, em paralelo a inibição de 

CAT ocorreu apenas em 72 h, correspondente ao início do estado de plântula. 

O pré-tratamento com ASC diminuiu o conteúdo de H2O2 em 48 e 72 h e a 

peroxidação de lipídeos em todos os tempos, assim como a atividade de CAT e 

APX, provavelmente, devido a ativação dos mecanismos não enzimáticos de 

remoção do H2O2. Dessa forma, concluímos que a atividade de CAT e APX 

são de extrema importância durante a germinação das oleaginosas, para 

manter o balanço redox da planta, consumindo o H2O2 formado principalmente 

durante a oxidação dos lipídios.  

Palavras-chave: sementes, sistema antioxidante, Helianthus annuus L.  
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TÍTULO: EFEITOS DO TREINO EM ESTEIRA COM SUPORTE PARCIAL DE 

PESO NA MARCHA HEMIPARÉTICA 

AUTOR: EMILIA MARCIA GOMES DE SOUZA E SILVA 

ORIENTADOR: ANA RAQUEL RODRIGUES LINDQUIST  

Resumo:  

Alterações na marcha são freqüentes após Acidente Vascular Encefálico 

(AVE), sendo empregados na reabilitação desde métodos tradicionais - como a 

Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP) - até modernas técnicas, como 

o treino em Esteira com Suporte Parcial de Peso (ESPP). Sendo assim este 

projeto tem como objetivo analisar e comparar os efeitos dessas duas técnicas 

de fisioterapia na reabilitação da marcha hemiparética. Para tanto, estão 

participando do estudo 20 pacientes com hemiparesia crônica (mais de 6 

meses de lesão), decorrente de AVE. Tais indivíduos, de ambos os sexos, têm 

idades variando entre 40 a 70 anos, e apresentam alguma dificuldade para 

deambular, necessitando de dispositivos auxiliares ou da assistência de outra 

pessoa para realizar a marcha. As avaliações dos pacientes são realizadas na 

semana anterior ao tratamento, sendo os mesmos avaliados quanto o nível de 

consciência, o grau de independência, o grau de espasticidade e por fim a 

amplitude das articulações. Para o tratamento, os indivíduos foram divididos 

em dois grupos (n=10): um grupo que realizou o tratamento com o FNP 

relacionado à marcha, e o outro que fez tratamento com a ESPP. Os 

treinamentos foram realizados no Departamento de Fisioterapia da UFRN e no 

Centro de Reabilitação de Adultos do RN – CRA/RN, três vezes semanais, 

durante quatro semanas. Na semana posterior ao término dos tratamentos, foi 

realizada a reavaliação dos pacientes, idêntica à avaliação inicial dos mesmos.  

Palavras-chave: Estudo Comparativo, Acidente Cerebral Vascular, 

Reabilitação, Marcha.  
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TÍTULO: GALECTINAS NA DISPLASIA EPITELIAL E NA MUCOSA ORAL 

AUTOR: KARLA HAILA CARMO CORTEZ 

ORIENTADOR: LELIA MARIA GUEDES QUEIROZ 

CO-AUTOR: MARIANNE DE VASCONCELOS CARVALHO  

Resumo:  

A displasia epitelial oral (DEO) é uma lesão potencialmente maligna, cujo 

diagnóstico e gradação se baseia na observação de alterações arquiteturais e 

citológicas. Há uma maior concordância no uso do sistema binário (baixo/alto 

risco) para determinar o grau das displasias, o qual está relacionado ao risco 

de transformação maligna. As galectinas constituem uma família de lectinas e 

estão envolvidas na tumorigênese, sendo a -1, -3 e -7 as mais investigadas, 

devido a expressão alterada em cânceres orais. Foi analisada a expressão 

imuno- histoquímica dessas proteínas em 50 espécimes de DEO (21 baixo/ 29 

alto risco) e 5 de mucosa oral normal e sua relação com a presença/ausência 

de marcação, padrão de distribuição, intensidade, localização epitelial e 

localização celular das galectinas. Dos 29 casos de alto e dos 21 de baixo 

risco, 21 (72,4%) e 12 (57,1%) foram positivos para a galectina -1. Para a 

galectina -3, dos 21 casos das DEOs de baixo risco, 12 (57,1%) apresentaram 

expressão e dos 29 casos das DEOs de alto risco, 15 (51,7%) foram positivos, 

em um total de 27 casos. Dos 21 casos das DEOs de baixo risco, 17 (81%) 

apresentaram expressão imuno- histoquímica para a galectina -7 e das 29 

DEOs de alto risco, 27 (93,1%) foram positivos. Alterações na expressão das 

galectinas -3 e -7 e principalmente da -1 sugerem seu envolvimento na 

fisiopatologia das displasias, participando do processo de transformação de 

fenótipo normal para o displásico.  

Palavras-chave: GALECTINAS. IMUNO-HISTOQUÍMICA. NEOPLASIAS 

BUCAIS.  
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TÍTULO: PARTICIPAÇÃO DO ACOMPANHANTE NO CONTEXTO DA 

ASSISTÊNCIA AO TRABALHO DE PARTO HUMANIZADO 

AUTOR: ANDRESSA CRISTINA BATISTA DE LACERDA 

ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM  

Resumo:  

Considerando que a humanização da assistência ao parto implica não só no 

respeito os aspectos fisiológicos, mas também aos sociais e culturais do parto 

e nascimento através do suporte emocional à mulher e família, este estudo 

consiste em uma revisão de literatura acerca da participação do acompanhante 

no contexto da assistência humanizada ao parto objetivando destacar as 

contribuições dessa participação. Para tanto, foi desenvolvida uma pesquisa 

em base de dados eletrônicos e leitura de livros referentes à temática em 

pauta. Pôde-se observar que o suporte evidenciado em pesquisas realizadas 

nesse âmbito inclui o apoio emocional, o físico e fornecimento de informações, 

de modo que as parturientes se tornam mais seguras, tranquilas e confiantes. 

Tal efeito contribui para a evolução normal do trabalho de parto como também 

para uma percepção mais positiva desse momento pela mulher. Em virtude dos 

benefícios comprovados em pesquisas científicas e movimentos pela 

humanização da assistência ao parto, a participação do acompanhante já é um 

direito garantido por lei à parturiente e preconizado em Programa de 

Humanização do Pré-Natal e Nascimento (PHPN). Diante dos achados, é 

notório que possibilitar as inter-relações representa forte auxílio à mulher para 

o enfrentamento da experiência do trabalho de parto, cabendo aos profissionais 

da saúde acolher a mulher e seu acompanhante, fornecendo informações, 

sanando dúvidas e atentando para as necessidades dos mesmos.  

Palavras-chave: Enfermagem Obstétrica, Humanização, Trabalho de Parto, 

Companheiro.  
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TÍTULO: Avaliação das ocorrências de perda na criação de camarão no Estado 

do Rio Grande do Norte considerando a classe etária dos animais. 
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Resumo:  

A carcinicultura é uma das atividades de produção de alimento que mais 

cresceu nos últimos anos no mundo, bem como no Brasil. Nessa conjuntura o 

Rio Grande do Norte é destacado como um dos principais produtores do país. 

Todavia, esse aumento da produção é algumas vezes acompanhado de 

aumento na quantidade de problemas. Esse trabalho teve o objetivo de avaliar, 

considerando a estrutura etária dos animais, as ocorrências de perda na 

criação de camarão no Estado. Para atingir esse objetivo foram realizadas 

entrevistas com os produtores, no período de maio de 2010 a abril de 2011. 

Foram registrados 281 viveiros com problemas. Os resultados obtidos mostram 

que 43,0 % dos viveiros apresentaram grau leve de problema. A classe etária 

dos camarões de 06 a 10 gramas apresentou problemas em 74,0%. Vale 

salientar que 24,5% dos problemas registrados nessa classe etária 

apresentavam grau elevado. Em junho foi registrado o maior percentual de 

grau elevado para essa classe etária, 90,9%%. Observou-se em maio de 2010 

e abril de 2011 percentuais semelhantes com grau elevado para a estrutura 

etária de 16 e 20 gramas. O mês de agosto de 2010 foi o mês que apresentou 

a maior quantidade de viveiros com problemas com 25,6%. Conclui-se que a 

estrutura etária que apresentou maiores problemas foi a de 06 a 10 gramas. 

Mais estudos serão desenvolvidos para dar suporte a estes resultados e 

melhor confirmação dos mesmos.  

Palavras-chave: anamnese, camarão, carcinicultura  
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TÍTULO: Distribuição espacial da Mionecrose Infecciosa (NIM) no camarão 

marinho Litopenaeus vannamei criado no estado do Rio Grande do Norte 

AUTOR: IGOR NUNES DE PAIVA 

ORIENTADOR: PEDRO CARLOS CUNHA MARTINS 

CO-AUTOR: RENATA MARIA DA SILVA NUNES 

CO-AUTOR: EMANUELLY CRISTINA RODRIGUES PEIXOTO 

CO-AUTOR: IZIOFRAN LUIZ DA SILVA JUNIOR  

Resumo:  

A criação de camarão é considerada uma das atividades da aqüicultura que 

mais cresceu nas últimas décadas no Brasil. Todavia, o desenvolvimento dessa 

atividade periodicamente é ameaçado pelo surgimento das enfermidades. No 

Nordeste a Mionecrose Infecciosa (NIM) é um dos obstáculos para progresso 

da carcinicultura. Por isso é importante o conhecimento e o monitoramento da 

saúde dos camarões que estão sendo criados no estado. O objetivo desse 

trabalho foi analisar a distribuição espacial da NIM no camarão Litopenaeus 

vannamei cultivado nas fazendas do RN. Para o estudo foram coletados lotes 

com 10 camarões das fazendas de cultivo, no período de janeiro a dezembro 

(exceto o mês de agosto) de 2010. As amostras foram fixadas em campo e 

processadas histologicamente seguindo a metodologia de Junqueira & 

Junqueira (1988) no CSAq (DOL/UFRN). Os resultados mostram a bacia do 

Potengi como a região com maior incidência dessa enfermidade (43%) e o 

município de São Gonçalo do Amarante o que apresentou a maior frequência 

(38%). Apesar dos registros na bacia Apodi- Mossoró e no litoral Sul do RN 

serem somente do último quadrimestre do ano, ambos apresentaram 5,7% de 

todos os tecidos analisados com ocorrência de NIM. Conclui-se que a NIM está 

distribuída em todo o Estado.  

Palavras-chave: NIM, camarão, Rio Grande do Norte  
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CÓDIGO: SB0738 

TÍTULO: Análise da distribuição temporal da bacteriose em camarões 

Litopenaeus vannamei criados em fazendas no Estado do Rio Grande do 

Norte. 

AUTOR: DEIWIS EWERTON DE MELO GOMES E SILVA 

ORIENTADOR: PEDRO CARLOS CUNHA MARTINS 

CO-AUTOR: PATRICIA MADRUGA DOS SANTOS 

CO-AUTOR: DUANE EMÍLIA DA NÓBREGA SALVIANO 

CO-AUTOR: EMANUELLY CRISTINA RODRIGUES PEIXOTO  

Resumo: Com o desenvolvimento da carcinicultura no Brasil no ano de 2003, 

bem como no Estado do Rio Grande do Norte, começaram a aparecer 

problemas na produção. Entre esses, os relacionados às enfermidades, são os 

que oferecem um maior risco. Em virtude disso esses problemas necessitam 

ser melhor estudados antes que venham a comprometer toda a cadeia 

produtiva. Entre as doenças de maior impacto negativo na carcinicultura 

marinha mundial se destaca a de origem bacteriana, que podem causar 

grandes prejuízos de produção, principalmente ocasionados por bactérias do 

gênero Vibrio. O objetivo deste trabalho foi analisar a distribuição temporal das 

bacterioses nas fazendas de camarão no Estado do Rio Grande do Norte. 

Lotes mensais de camarões, com aproximadamente 10 animais, foram 

coletados no período de janeiro a dezembro (exceto agosto) de 2010. Foram 

coletadas amostras em 24 fazendas em todo o Estado e analisados 147 

camarões nesse período. As amostras foram fixadas em solução de Davidson 

e encaminhados para CSAq/DOL/UFRN para o processamento histológico 

(Junqueira e Junqueira, 1988) e analisados do ponto de vista patológico de 

acordo Lightner, 1996. As maiores freqüências de tecidos lesionados com 

bacteriose foram observadas em janeiro (17 %) e fevereiro (18,4 %). Nos 

meses de julho (1,5 %) e dezembro (0,5 %) foram observadas as menores 

freqüências de lesões. Conclui-se que a distribuição temporal das bacterioses 

nos camarões analisados apresenta uma sazonalidade.  

Palavras-chave: Litopenaeus vannamei, bacteriose e Rio Grande do Norte.  
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TÍTULO: Avaliação da ocorrência de NIM e LAN nos tecidos Muscular e 

Conectivo no camarão marinho Litopenaeus vannamei cultivado no estado do 

Rio Grande do Norte. AUTOR: PATRICIA MADRUGA DOS SANTOS 

ORIENTADOR: PEDRO CARLOS CUNHA MARTINS 

CO-AUTOR: MARÍLIA GABRIELE DE MELO SOUZA 

CO-AUTOR: IGOR NUNES DE PAIVA 

CO-AUTOR: ÉLIDA CATARINA DE SOUZA  

Resumo:  

Com o desenvolvimento da carcinicultura surgiram problemas relacionados 

com as enfermidades. Esse fato é observado do nível global ao nível local. Um 

dos mais significativos problemas de doenças na região Nordeste está 

relacionado a Mionecrose Infecciosa (NIM). O objetivo desse trabalho foi 

analisar a ocorrência de NIM e de LAN nos tecidos muscular e conectivo nos 

camarões criados no Rio Grande do Norte. Os animais foram coletados no 

período de janeiro a dezembro de 2010 (exceto o mês de agosto). As amostras 

foram fixadas em campo com Solução de Davidson e processadas 

histologicamente seguindo metodologia de Junqueira & Junqueira (1988). As 

lesões dos tecidos musculares e conectivos foram analisadas de acordo com 

Lightner (1996). Nos resultados verificou-se a presença do grau de severidade 

3 de NIM no Pólo Potengi (1%), referente a LAN o grau de severidade 3 foi 

observado nos Pólos Sul (4%), Norte (1%) e Ceará Mirim (1%). Conclui-se que 

nos tecidos muscular e conectivo a ocorrência de NIM e LAN predominou-se o 

grau de severidade 1 em todo o estado do Rio Grande do Norte.  

Palavras-chave: Carcinicultura, LAN, NIM.  
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CÓDIGO: SB0740 

TÍTULO: Caracterização da qualidade de vida dos portadores de UV atendidos 

num hospital universitário em Natal/RN 

AUTOR: RHAYSSA DE OLIVEIRA E ARAÚJO 

ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES 

CO-AUTOR: QUINIDIA LÚCIA DUARTE DE ALMEIDA QUITHÉ DE 

VASCONCELOS 

CO-AUTOR: ROSANA KELLY DA SILVA MEDEIROS  

Resumo:  

Introdução: A Organização Mundial de Saúde define a Qualidade de Vida (QV) 

como percepção do indivíduo de sua posição na vida com cultura e sistema de 

valores, relacionando com objetivos, expectativas, padrões e preocupações. A 

Insuficiência Venosa Crônica apresenta alta morbidade, é caracterizada pela 

ocorrência de UV nos membros inferiores. A UV é caracterizada pela perda da 

derme ou epiderme, acometendo as extremidades dos membros inferiores. 

Estima-se que quase 3% da população brasileira é portadora de UVs, 

elevando-se para 10% no caso de diabéticos. Objetivos: Caracterizar a 

qualidade de vida dos portadores de UV atendidos num hospital universitário 

em Natal/RN. Metodologia: Estudo descritivo com abordagem quantitativa, que 

objetivou avaliar a QV dos portadores de UV atendidos no ambulatório de um 

Hospital Universitário em Natal/RN. População alvo: portadores de UV 

atendidos por angiologistas no ambulatório de Clínica Cirúrgica do HUOL, 

durante o período da coleta de dados. O instrumento de coleta de dados foi o 

WHOQOL-bref que consta de 26 questões. A coleta de dados durou dois 

meses pela manhã e tarde no ambulatório do HUOL pela própria mestranda. 

Os dados foram organizados em banco de dados eletrônico do aplicativo 

Microsoft Excel, foram exportados e analisados no programa SPSS versão 

15.0. Resultados: Identificou-se que a QV dos portadores de UVs sendo 

voltada a assistência desses pacientes para os aspectos que influenciam a QV, 

melhorando esta qualidade.  

Palavras-chave: Enfermagem; Qualidade de vida; Úlcera Venosa.  
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TÍTULO: Efeito de um probiótico na prevalência da hepatopancreatite 

necrosante (NHP) no camarão Litopenaeus vannamei 

AUTOR: KELIANE GOMES RIBEIRO 

ORIENTADOR: REGINA DE FATIMA DOS SANTOS BRAZ 

CO-AUTOR: ROBERTA GODOY DA COSTA NUNES 

CO-AUTOR: MARIA PATRÍCIA OLIVEIRA DA SILVA  

Resumo:  

O aparecimento de doenças tem afetado o cultivo de camarões gerando 

grandes perdas econômicas. A maioria das doenças tem etiologia viral ou 

bacteriana. Dentre as enfermidades bacterianas destaca-se a 

Hepatopancreatite Necrosante (NHP) que pode provocar até 50% de 

mortalidade. A NHP é causada por uma alfa- proteobactéria, gram-negativa, 

intracelular que ataca o hepatopâncreas do camarão. Os sinais clínicos são 

baixo consumo alimentar, redução do crescimento, carapaça amolecida, 

hepatopâncreas pálido e atrofiado. Para prevenir as doenças infecciosas, têm 

sido utilizados os probióticos, que melhoram o estado nutricional do camarão e 

fortalecem seu sistema imunológico. O objetivo desse trabalho foi comparar a 

prevalência de NHP em pós-larvas e juvenis de Litopenaeus vannamei, 

cultivados durante três ciclos em viveiros sem probiótico ou com probiótico, em 

uma fazenda do RN. Os resultados mostraram que a infecção presente nas 

larvas destinadas a 2 viveiros foi controlada mesmo sem probiótico. A infecção 

estava presente em 5/6 viveiros tratados, sugerindo que o probiótico não teve 

um efeito positivo no controle da NHP.  

Apoio financeiro: FAPERN 

Palavras-chave: Carcinicultura, L. vannamei, NHP, PCR e Probiótico  

 

 



              XXII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
e-CICT	2011	

	
	

CÓDIGO: SB0745 

TÍTULO: Avaliação da ação da alga Lobophora variegata na reação de 

hipersensibilidade por contato e atividade antiproliferativa em linhagens de 

células tumorais 

AUTOR: THUANE DE SOUSA PINHEIRO  

ORIENTADOR: EDDA LISBOA LEITE 

CO-AUTOR: ALMINO AFONSO DE OLIVEIRA PAIVA 

CO-AUTOR: CELINA MARIA PINTO GUERRA DORE 

CO-AUTOR: ANA KATARINA MENEZES DA CRUZ  

Resumo:  

Algas marinhas contem polissacarídeos ricos em compostos bioativos com 

variadas atividades biológicas como a ação anti-alergica e antiproliferativa.O 

objetivo foi verificar o efeito antiproliferativo da Fração 0,8 da alga Lobophora 

variegata contra células HeLa e 3T3 através do método de MTT e verificar sua 

ação na reação por contato (RHC) induzida por óleo crotônico.A alga foi 

coletada,pulverizada,delipidada e processada por precipitação diferencial com 

volumes crescentes de acetona.A Fração 0,8,apresentou um alto rendimento 

em peso total(19,49%),baixo percentual de contaminação protéica(0,90%) e 

altos teores de carboidratos(66,2%) e sulfato(3,2%).O MTT é um método 

colorimétrico baseado na capacidade das células reduzirem o sal 3-(4,5-di-

metilazol-2-il)-2,5-difenil tetrazolium brometo pela mitocondrial succinato 

desidrogenase.Foi verificado que a Fração 0,8 da alga L.variegata apresentou 

atividade antiproliferativa concentração-dependente,possuindo efeito mais 

significativo contra células HeLa na concentração de 0,0125mg em 72h.A RHC 

é um método de indução de edema local por óleo irritante com tratamento 

tópico na orelha de rato.A orelha dos animais foram medidas e realizadas 

análises histológicas.Foi verificado que nos grupos tratados com as diferentes 

concentrações a redução do edema ocorreu de forma dose-dependente.Esse 

estudo inicial sugere que a Fração 0,8 da alga L.variegata possui efeito 

antiproliferativo contra células HeLa e atividade anti-alergica.  

Palavras-chave: Lobophora variegata,Antiproliferativa,HeLa, 3T3, RHC  
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TÍTULO: Calex: uma aplicação web para calcular a expressão relativa de um 

gene. AUTOR: JOSE PAULA RODRIGUES JUNIOR 

ORIENTADOR: JOAO PAULO MATOS SANTOS LIMA 

CO-AUTOR: DIEGO GOMES TEIXEIRA 

CO-AUTOR: JOAO FELIPE DE SOUSA FILHO 

CO-AUTOR: TAFFAREL MELO TORRES  

Resumo:  

Os estudos que aplicam a técnica de RT-PCR em tempo real podem ser 

utilizados para verificar se a expressão de um gene está ocorrendo em maior 

ou menor intensidade, podendo esta expressão ser quantificada de forma 

absoluta ou relativa. Estudos de expressão absoluta necessitam de uma 

calibração exata, o que torna a execução desse método difícil, por isso em 

muitos casos é preferível o uso do outro tipo de quantificação. A quantificação 

de expressão relativa faz uso de um gene normalizador e dois parâmetros, o t 

(threshold), que é o limiar de fluorescência indicado por um corante da reação 

e o Ct (Cycle threshold),  

que é o momento em que o número de cópias de cDNA ultrapassa esse limiar. 

Nosso objetivo foi criar uma ferramenta que facilite a realização do cálculo de 

expressão relativa, tendo por base o método -2deltadeltaCt, e para isso foi 

desenvolvida uma interface web amigável que simplifica a obtenção do 

resultado. A interface foi produzida em html e foi utilizada a linguagem de script 

php para realização dos cálculos da eficiência do iniciador e da expressão 

relativa. Adicionalmente, a aplicação possui uma função de exportação de 

dados para um documento de texto simples. Com o desenvolvimento desta 

interface, esperamos aumentar a rapidez da análise dos dados relativos à 

eficiência da amplificação de um gene, por parte de um iniciador, e a 

quantificação relativa da expressão de inúmeros genes, proporcionando uma 

maior agilidade nas pesquisas de análise de expressão gênica.  

Palavras-chave: RT-PCR, html, script php  
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TÍTULO: Efeito do tratamento térmico em inibidores de serino proteases em 

sementes de Quinoa (Chenopodium quinoa) 

AUTOR: PRISCILA FABIOLA DOS SANTOS SILVA 

ORIENTADOR: ANA HELONEIDA DE ARAUJO MORAIS 

CO-AUTOR: VANESSA CRISTINA OLIVEIRA DE LIMA 

CO-AUTOR: RICHELE JANAINA DE ARAÚJO MACHADO  

Resumo:  

A quinoa (Chenopodium quinoa) é um pseudocereal que vem despontando 

devido a sua qualidade nutricional e ausência de glúten. Apesar do alto valor 

nutricional, a quinoa contém uma série de elementos antinutricionais e/ou 

tóxicos. O presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito do tratamento 

térmico em flocos, farinha e grãos de quinoa e comparar diferentes métodos de 

tratamentos térmicos convencionais, enfatizando os efeitos desses tratamentos 

na destruição destes fatores antinutricionais. Os grãos foram submetidos a 

diferentes tratamentos térmicos (calor úmido, calor seco e microondas), sendo 

antes submetido ao remolho com e sem Nacl. Os Extratos brutos das amostras 

tiveram suas atividades inibitórias testadas para tripsina, quimotripsina e alfa-

amilase pancreática. Não foi detectado inibição para quimotripsina e alfa-

amilase pancreática. No entanto, a inibição foi detectada contra a tripsina 

(variando 2,5 UI / mg e 5,0 UI / mg). Nesse sentido, este estudo se apresenta 

como um alerta no que tange ao consumo seguro do grão, visando 

potencializar sua qualidade nutricional na alimentação humana.  

Palavras-chave: Quinoa; tratamento térmico; inibidor de tripsina  
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TÍTULO: ESTUDO CORRELACIONAL ENTRE FORÇA DE MEMBROS 

INFERIORES E VELOCIDADE EM FUTEBOLISTAS UNIVERSITÁRIOS 

AUTOR: JEFERSON TAFAREL PEREIRA REGO 

ORIENTADOR: JOAO ROBERTO LIPAROTTI 

CO-AUTOR: JÚLIO CÉSAR FELIX DE OLIVEIRA 

CO-AUTOR: JODONAI BARBOSA DA SILVA 

CO-AUTOR: RADAMES MACIEL VITOR MEDEIROS  

Resumo:  

A velocidade, associada a níveis de força muscular dos membros inferiores, é 

algo fundamental no futebol competitivo. O estudo teve como objetivo 

correlacionar a força de membros inferiores em diferentes exercícios e a 

velocidade máxima de deslocamento em alunos-atletas universitários. Este é 

um estudo descritivo correlacional de corte transversal. A amostra foi composta 

de 25 universitários do sexo masculino praticantes de futebol, fazem 

treinamento de força em média 3 sessões semanais há mais de 2 anos, que 

realizaram testes de uma repetição máxima (1RM) em três exercícios e o teste 

de velocidade de deslocamento de 30m. O teste de 1RM foi feito nos exercícios 

"leg press", extensão de joelhos e flexão de joelhos. Para obtenção da força 

relativa dividiu-se o valor de 1RM pelo peso corporal total. A fim de verificar a 

normalidade dos dados utilizou-se o teste de Shapiro-Wilk e para a correlação 

o coeficiente de Pearson. Houve correlação alta e significativa entre a 

velocidade e o exercício flexão de joelhos (0,703), correlação fraca com "leg 

press" (0,173) e negativa baixa com extensão de joelhos (-0,025). Conclui-se 

então que para o futebol é imprescindível a prática do treinamento de força, 

levando-se em consideração as especificidades de cada posição de jogo, uma 

vez que laterais e atacantes necessitam cada vez mais de velocidade, 

enquanto zagueiros e goleiros precisam de potência muscular.  

Palavras-chave: Força Muscular, Velocidade, Futebol, Universitários.  
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TÍTULO: EFEITO DO TRATAMENTO TÉRMICO EM INIBIDORES DE 

LECTINAS DE SEMENTES DE CHENOPODIUM QUINOA 

AUTOR: FABIANA MARIA COIMBRA DE CARVALHO 

ORIENTADOR: ANA HELONEIDA DE ARAUJO MORAIS 

CO-AUTOR: VANESSA CRISTINA OLIVEIRA DE LIMA 

CO-AUTOR: RICHELE JANAINA DE ARAÚJO MACHADO  

Resumo:  

Ainda sabe-se pouco a respeito da presença de fatores antinutricionais na 

quinoa, principalmente no que tange a questão das lectinas, devido à 

generalizada recomendação de consumo de grãos germinados. A germinação 

é um processo crítico, no qual é retomado o metabolismo da semente, 

resultando no uso de reservas de proteína aliado a um atraso na degradação 

de lectinas, proteínas com reconhecida função de defesa na planta, cuja 

característica principal é ligar-se a carboidratos. Este estudo avaliou a 

presença de lectinas e atividades hemaglutinante no sistema ABO em quinoa 

germinada submetida a diferentes tratamentos térmicos (calor úmido, calor 

seco e microondas). Inicialmente, os grãos de quinoa foram germinados por 

imersão em água com e sem NaCl, os extratos foram obtidos por agitação em 

tampão Tris-HCl 0,05 mM (pH 7,5). Houve atividades hemaglutinante 

detectável em extratos de grãos germinados apenas no tipo de sangue A e 

tratados com papaína (médias 1,35 ± 0,13 e 4,68 ± 1,60) e maior na presença 

de íons Mg2 + (médias 6,48 ± 0,95 e 44,71 ± 1,74). Aglutinina que foi purificada 

e caracterizada parcialmente. Verificou-se que os diferentes tratamentos 

térmicos não interferem nas atividades hemaglutinante. Assim, este estudo 

apresenta-se como um alerta sobre o consumo humano seguro de grãos 

buscando uma melhor qualidade nutricional.  

Palavras-chave: Quinoa; Lectina; tratamento térmico.  
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TÍTULO: CONHECIMENTO DE ENFERMEIROS QUE ATUAM NA ATENÇÃO 

BÁSICA NO MUNICÍPIO DE NATAL/RN SOBRE O CONTROLE DO CÂNCER 

DA PRÓSTATA. 

AUTOR: PETRUCIO DE OLIVEIRA LIMA 

ORIENTADOR: MARIA TERESA CICERO LAGANA 

CO-AUTOR: DIÊGO BRUNO SANTOS PINHEIRO  

Resumo:  

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA: No Brasil o câncer de próstata ocupa o 

primeiro lugar em incidência de neoplasias malignas (excetuando-se as 

neoplasias cutâneas não melanoma) e é considerado a segunda causa de 

óbito em homens adultos, sendo superado apenas pelo câncer de pulmão, 

acompanhando o mesmo perfil da magnitude observada para a América Latina 

(COUTINHO e SOARES, 2000; GONÇALVES, 2008; GRAZIOTTIN et al, 2009; 

INCA, 2009; INCA, 2010). Recomendações do INCA (2002) mostram que, 

embora não se conheçam formas específicas para a prevenção do câncer de 

próstata, hábitos saudáveis de vida podem evitar o aparecimento da doença, 

sugerindo: praticar atividades físicas trinta minutos por dia; ter uma dieta rica 

em fibras, frutas, vegetais e leguminosas; reduzir a quantidade de gordura na 

alimentação, principalmente a de origem animal; evitar o uso abusivo do álcool; 

não fumar e manter o peso sob controle. OBJETIVO: identificar o conhecimento 

de enfermeiros da Atenção Básica no município de Natal sobre o controle do 

câncer de próstata e identificar as ações gerais de controle do câncer de 

próstata conhecidas pelos enfermeiros da Atenção Básica no município de 

Natal. METODO: Estudo exploratório de abordagem quantitativa, realizado por 

meio de questionário. RESULTADOS: Os resultados fornecerão subsídios para 

propostas de inserção de conteúdos de oncologia sobre o controle do câncer 

de próstata em cursos de graduação em enfermagem e de capacitação em 

serviço.  

Palavras-chave: Câncer de próstata; Conhecimento dos enfermeiros; Atenção 

Básica.  
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TÍTULO: Caracterização celular do corpo lúteo de vacas tratadas com eCG 

AUTOR: GIZÉLIA LEMOS PINTO 

ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA 

CO-AUTOR: PAULA DE CARVALHO PAPA 

CO-AUTOR: GINA LOLOBRÍGIDA FERREIRA DA SILVA  

Resumo:  

Uma vez que o Brasil é detentor da bovinocultura de corte no mundo, o 

trabalho visa o aumento dos índices reprodutivos desses animais. Objetivou-se 

avaliar a influência da Gonadotrofica Coriônica Equina na composição celular 

do corpo lúteo de vacas submetidas a tratamentos de sincronização, 

estimulação do folículo dominante e superovulação. Foram utilizadas 16 

fêmeas Bos indicus, nas quais foram divididas aleatoriamente em três grupos: 

grupo controle, submetido apenas ao protocolo de sincronização da ovulação 

(n=5), grupo estimulado que recebeu 400 UI de eCG no 4o dia após início do 

protocolo (n=6) e grupo superovulado recebeu 2000UI de eCG no 8o dia após 

início do tratamento (n=5). Após o tratamento, os animais foram abatidos e os 

CL foram dissecados e submetidos a processamento histológico. Os números 

de células luteínicas grandes (CLG) e células luteínicas pequenas (CLP) foram 

quantificados a partir de 25 campos por animal e o diâmetro maior destas 

células foi aferido a partir de 200 células por tipo. O número de CLG foi 

significativamente maior nos animais estimulados versus os grupos controle e 

superovulados, enquanto do diâmetro destas células foi maior no CL 

superovulado. As CLPs foram mais numerosas no CL superovulado em relação 

aos demais grupos. O diâmetro das CLPs foi maior nos grupos estimulados e 

controle. Portanto, o tratamento com eCG promove mudanças significativas na 

composição celular luteínica.  

Palavras-chave: células luteínicas; gonadotrofinas; tratamento hormonal.  
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TÍTULO: Sororreatividade e correlação entre as subclasses de IgG (IgG1 e 

IgG2) e as manifestações clínicas na Leishmaniose Visceral Canina em 
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Resumo: No Brasil, a Leishmaniose visceral (LV) é uma zoonose causada pela 

Leishmania infantum chagasi, em que o cão é o principal reservatório 

doméstico. Atualmente, a região nordeste apresenta o maior número de casos, 

sendo no Estado do Rio Grande do Norte, Natal e Mossoró classificados como 

áreas de transmissão intensa. OBJETIVO.Realizar um levantamento da 

sororreatividade de cães em 12 assentamentos rurais de Mossoró-RN, 

totalizando 398 cães. METODOLOGIA.A sororreatividade foi determinada 

através de dois testes sorológicos; RIFI e ELISA. RESULTADOS.Todos os 

assentamentos rurais apresentaram cães positivos para LV, entretanto, 

Mulunguzinho e Lorena apresentaram altíssima prevalência. A quantidade de 

cães sororreagentes foi maior utilizando a técnica da ELISA, em comparação à 

RIFI. Posteriormente, 11 animais positivos foram avaliados clinicamente, e 

classificados em assintomáticos (n=6) e sintomáticos (n=5). Animais 

sintomáticos apresentaram maiores níveis de IgGtotal, IgG1 e IgG2 no soro em 

relação a cães assintomáticos. E ainda, quando feita correlação entre o número 

de sintomas apresentados pelos cães portadores da LV e os níveis de IgGtotal, 

IgG1 e IgG2 detectado no soro, as análises estatísticas mostraram correlação 

entre o número de sinais clínicos apresentados pelos cães e os níveis de 

IgGtotal (r = 0,58; P < 0,05), IgG1 (r = 0,65; P < 0,05) e IgG2 (r = 0,66; P < 

0,05).CONCLUSÃO.O número de lesões nos animais são proporcionais aos 

níveis de imunoglobulina G e seus isotipos.  

Palavras-chave: Leishmaniose Visceral Canina. Níveis de IgGs. Mossoró-RN.  
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TÍTULO: Doenças pulmonares associadas ao tabagismo em idosos do bairro 

Guarapes, Natal-RN. 
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Resumo:  

O tabagismo representa um dos mais graves problemas de saúde pública e 

apresenta um constante crescimento de adeptos. Atualmente seu controle é 

considerado pela OMS como um dos maiores desafios da saúde pública. O 

estudo objetiva investigar e analisar as características sociais e de saúde da 

área adscrita na Estratégia Saúde da Família (ESF). Foi realizado a partir da 

aplicação de questionários do perfil multidimensional da pessoa idosa atendida 

na ESF no bairro do Guarapes, distrito oeste do município de Natal/ RN. Trata-

se da aplicação de um questionário no período de 07 de fevereiro ao dia 07 de 

março do ano de 2011, sendo entrevistados 106 idosos na faixa etária entre 62 

e 99 anos. Entre os idosos, existe predomínio do sexo feminino (66%). Quanto 

aos hábitos de risco, podemos dizer que 16% dos entrevistados fumaram 

durante 50 anos e/ou mais, sendo que 11% fumavam mais de 21 cigarros dia, 

14% fumavam entre 10 e 20 cigarros por dia e 34,9% fumavam ate 10 cigarros 

por dia. As doenças mais prevalentes encontradas entre os tabagistas 

presentes na pesquisa foram: bronquite crônica, enfisema pulmonar, asma e 

doenças cardiovasculares. A análise dos dados permite concluir os efeitos 

maléficos do tabagismo e sua associação a doenças pulmonares; e ressalta 

ainda a ligação do tabagismo as doenças cardiovasculares. Diante disso 

percebe-se a importância da ESF no trabalho de prevenção de doenças e 

promoção da qualidade de vida. 

Palavras-chave: Idoso, Tabagismo, Doenças  
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Resumo:  

O pós-operatório de cirurgia cardíaca tem início logo após o término da 

operação e vai até a alta do paciente, este é o período mais crítico da 

recuperação do paciente, por isso, vários cuidados de enfermagem são 

dispensados a ele. Esse cuidado deve focalizar a obtenção ou manutenção da 

estabilidade hemodinâmica, a recuperação a parti da anestesia geral, a 

monitoração do estado cardiopulmonar, tratamento da dor, cuidado da ferida 

operatória, atividade progressiva e nutrição. O enfermeiro deve trabalhar com 

os pacientes na implementação de um regime de autocuidado depois da alta, 

fornecendo a educação adequada para uma vida com um coração saudável. 

Deve ainda fornecer cuidado domiciliar com o intuito de ajudar o paciente a 

agendar e manter as consultas de acompanhamento. O referido estudo trata-se 

de uma pesquisa bibliográfica realizada através de livros didáticos que tratam 

da temática sobre a complexidade de cuidados requeridos por indivíduos com 

problemas cardíacos e também por produções cientificas encontrada no banco 

de dados da Lite¬ratura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem on-line (Medline), 

da biblioteca virtual em saúde. Dessa forma é importante rever os principais 

cuidados da enfermagem que são oferecidos e se pensar em uma metodologia 

de trabalho, fundamentada em um processo sistematicamente planejado de 

cuidado com os pacientes submetidos a esse tipo de cirurgia.  

Palavras-chave: cirurgia cardíaca, enfermagem, pós-operatório.  
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Resumo:  

O experimento foi realizado nas instalações do parque de Exposições 

Aristófanes Fernandes, localizado na cidade de Parnamirim - RN, no período 

de 03 a 05 de maio de 2009. Durante o evento, foram alojados um total de 80 

caprinos e 280 ovinos. Realizaram-se duas coletas diárias as 9 h e as 14 h, 

durante os três dias. Para verificar a temperatura do ar, umidade relativa do ar, 

luminosidade e velocidade do vento. Observou-se as baias e sua orientação, o 

formato do telhado, o material de cobertura, os tipos de piso, dimensionamento 

dos bebedouros e comedouros, a presença de pedilúvios, baias para 

quarentenas, o tipo de embarcadouro, as sala de feno e ração, sala de 

veterinária, cercas, altura pé-direito, rede elétrica, rede de esgotos, 

abastecimento de água e paisagismo circundante.  

Analisando-se a temperatura ambiente, houve situações que esteve acima da 

zona de conforto térmico recomendada por Baeta e Souza (1997). Quanto a 

UR, observa-se que na maioria esteve dentro da faixa recomendada, que é 

entre 50 e 70%. Analisando a Velocidade dos ventos, observa-se que esta 

ficou muito elevada em certo intervalos. Quanto a luminosidade, observa-se 

que esta variou entre os dias, o que deixou o ambiente menos luminoso. 

Mesmo com boa estrutura física, o parque de Exposições precisa passar por 

algumas mudanças para assegurar o conforto. Durante o período de 

exposição, no turno da manhã ou tarde, o ambiente ficou desfavorável para o 

desenvolvimento dos animais.  

Palavras-chave: Ambiência, Instalações, Parque de Exposições  
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Resumo:  

O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) caracteriza-se por necrose de parte do 

músculo cardíaco causada por desequilíbrio entre oferta e demanda de 

oxigênio e nutrientes. Constitui a principal causa de morte nos Estados Unidos 

e em outros países industrializados.OBJETIVOS: Traçar um plano de cuidados 

de enfermagem baseado na Teoria de Adaptação de Sister Callista 

Roy.METODOLOGIA: Estudo de caso realizado com um paciente vítima de 

IAM, internado Hospital Onofre Lopes localizado em Natal/RN. Utilizou-se o 

instrumento de coleta de dados proposto pela Teorista ROY e a consulta ao 

prontuário. RESULTADOS: Os principais diagnósticos traçados foram: Risco de 

perfusão tissular cardíaca diminuída, relacionado à cirurgia cardíaca e 

hipertensão; Padrão respiratório ineficaz, caracterizado por taquipneia e 

alterações na profundidade respiratória relacionadas à dor. Alguns cuidados 

implementados: Cuidados de analgesia para alívio da dor; Elevação da 

cabeceira da cama em posição de semi-Fowler; Estimulo do uso do 

espirômetro de incentivo. CONCLUSÃO: O estudo proporcionou uma avaliação 

da utilização do modelo de adaptação Sister Callista Roy como alicerce teórico 

no processo de enfermagem em uma paciente vítima de infarto agudo do 

miocárdio. Deste modo, foi perceptível a importância do embasamento teórico 

na assistência de enfermagem a fim de proporciona uma atividade organizada 

e centrada na cliente dando a esta uma continuidade satisfatória no plano de 

cuidados.  

Palavras-chave: Infarto Agudo do Miocárdio; Enfermagem; Teoria de Roy  
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Resumo:  

Em virtude do percentual de idosos na população, que aumenta juntamente 

com a expectativa de vida e a diminuição na natalidade, urge a necessidade de 

uma maior atenção a esse público. A partir de uma pesquisa do PET-

SAÚDE/UFRN com 101 idosos, sobre o perfil multidimensional da população 

idosa, entre as perguntas feitas em um questionário com 81 perguntas, 4 

abordavam sobre o consumo de álcool e 2 sobre o nível de escolaridade. Esse 

estudo realizado no bairro Guarapes, Natal/RN, foi de grande importância uma 

vez que a partir dele será possível conhecer melhor e intervir na população da 

3a idade. Dos idosos pesquisados: 63 (62,38%) nunca beberam, 30 (29,70%) 

pararam de beber por causas diversas e 8 (7,92%) dos idosos são etilistas. Em 

relação ao nível de escolaridade, 24 (23,77%) sabem ler/escrever, 28 (27,72%) 

assinam somente o nome e 49 (48,51%) idosos são analfabetos. Dos idosos 

que não bebem, 21 (22,59%) não sabem ler/escrever, 72 (77,42%) sabem 

ler/escrever ou assinam somente o nome; Dos idosos que bebem, 3 (37,5%) 

são analfabetos, 5 (62,5%) sabem ler/escrever ou assinam somente o nome. 

Dos idosos que são analfabetos, 3 (12,5%) são etilistas, enquanto que dos que 

sabem ler/escrever ou assinam somente o nome, 5 (6,49%) são etilistas. Feito 

uma comparação com a literatura sobre o consumo do álcool e o nível de 

escolaridade na população idosa, houve concordância entre os resultados, 

revelando grande associação entre o etilismo e o baixo nível de escolaridade.  

Palavras-chave: Idosos; Etilismo; Nível de escolaridade; PET-SAÚDE; Natal; 

Guarapes  
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Resumo:  

OBJETIVOS: analisar na literatura, o conhecimento da enfermagem acerca da 

Morte Encefálica (ME) e manutenção do potencial doador de órgãos. 

METODOLOGIA: pesquisa bibliográfica realizada nas bases de dados LILACS, 

SCIELO e REUOL, utilizando textos na íntegra, dos últimos 05 anos, em 

português e espanhol que tratassem do tema em questão. Utilizamos como 

descritores: morte encefálica, enfermagem, doação de órgão. RESULTADOS: 

dos 20 artigos selecionados, utilizamos 10, os quais respondiam aos objetivos 

da pesquisa. 5 artigos, após analise, revelaram que o conhecimento da equipe 

de enfermagem não é satisfatório acerca do conceito e fisiopatologia da ME, e 

na assistência a esses pacientes, sendo que os cuidados na manutenção do 

potencial doador, muitas vezes são negligenciados pela equipe. A falta de 

treinamento é relatada como o principal motivo da assistência deficiente. Os 

outros 5 artigos discorreram sobre os cuidados de manutenção do potencial 

doador e a fisiopatologia da ME. CONCLUSÃO: percebe-se que a enfermagem 

tem cuidado dos pacientes em ME da mesma forma que assiste um paciente 

crítico, não atentando para as alterações que são próprias da ME. Essas 

dificuldades são inerentes, principalmente, pela falta de conhecimento e 

treinamento por parte da equipe de enfermagem sobre a importância de 

cuidados específicos que necessita o paciente em ME. Essa situação pode 

resultar na diminuição de órgãos para transplantes.  

Palavras-chave: Morte encefálica, enfermagem, doação de órgão.  
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Resumo: A Agenda de Compromisso para Saúde Integral da Criança traz em 

uma de suas linhas de cuidados o Acompanhamento do Crescimento e 

Desenvolvimento (CD) infantil realizado pela equipe de Enfermagem que 

orienta os responsáveis pelas crianças quanto aos cuidados gerais de sua 

saúde e registra em seu cartão dados como peso, altura, desenvolvimento, 

vacinação e estado nutricional. Esses registros comunicam com os outros 

profissionais de saúde para que o acesso aos dados e o atendimento seja 

integral. O objetivo é enfatizar a importância dos registros de Enfermagem do 

acompanhamento do CD para a equipe de saúde da família. Trata-se de uma 

revisão de literatura acerca da utilização dos registros de enfermagem 

realizados no acompanhamento do CD para uma assistência integralizada à 

criança, realizado a partir documentos do Ministério da Saúde e de artigos 

científicos da Biblioteca Virtual em Saúde. A prática integrada é uma ação 

realizada dentro do Programa de Saúde da Família através da assistência por 

uma equipe multiprofissional. Para que isso seja realizado na saúde da criança 

é importante o registro de Enfermagem do acompanhamento de CD para 

identificar a situação particular de cada uma através dos gráficos de avaliação 

e comparação, permitindo que a detecção de problemas no CD da criança seja 

mais hábil e a equipe venha intervir. O registro do acompanhamento CD 

permite que haja um cuidado integral à criança, já que estabelece uma 

comunicação efetiva entre os profissionais.  

Palavras-chave: Enfermagem, Saúde da Criança, crescimento & 

desenvolvimento.  
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Resumo:  

O processo saúde-doença é o conjunto de relações e variáveis que produz e 

condiciona o estado de saúde e doença de uma população. Nesse sentido, o 

presente trabalho teve como principal objetivo descrever os fatores que 

influenciam o processo saúde-doença de indivíduos aidéticos e homossexuais, 

a partir de uma análise do filme Filadélfia. Deve-se atentar para o conceito de 

que a AIDS é o estágio mais avançado da infecção pelo HIV, sendo uma 

doença sem cura e progressiva que culmina na destruição do sistema imune do 

levando-o a óbito. Em Filadélfia, tal doença influencia na dispensa de um 

competente advogado, mas ela sozinha não é a promissora de tudo, 

envolvendo aspectos como a relação da doença com a opção sexual do 

doente, bem como preconceitos e desafios frente o “desconhecimento” e a 

rejeição pela sociedade. O filme retratou a questão da homossexualidade e sua 

relação com a AIDS, que foi por muito tempo apontado como grupo de risco 

para disseminação da doença, e sendo relegados e renegados pela população. 

Hoje é possível aumentar o tempo e a qualidade de vida dos pacientes devido 

os avanços da medicina e o desenvolvimento de medicamentos. O estudo 

realizado é do tipo descritivo, e baseado, especialmente, no filme Filadélfia, 

produzido por Jonathan Demme, lançado no ano de 1993. Além disso, foram 

feitas pesquisas na internet e no guia do ministério da saúde. A partir das 

pesquisas feitas e da análise do filme foi construído um quadro sinóptico para 

melhor compreensão.  

Palavras-chave: HIV; Processo Saúde-Doença; AIDS.  
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Resumo:  

A paraparesia espástica tropical é causada por esse retrovírus, classificado na 

subfamília Oncovirinae, denominado protovírus T linfotrópico humano. 

Caracteriza-se por evolução lenta e progressiva.OBJETIVOS: traçar um plano 

de cuidados a ser implementado pela equipe de enfermagem em prol do bem-

estar e promoção da saúde do paciente, como uma forma de garantir uma 

assistência com abordagem integral, humana e individualizada. 

METODOLOGIA:Trata-se de um estudo de caso, realizado em um Hospital 

Universitário no município do Natal/RN. A coleta de dados se deu através da 

análise documental em prontuário e realização de Histórico de 

Enfermagem.RESULTADO: Os principais diagnósticos de enfermagem foram: 

Deambulação prejudicada, caracterizada por capacidade prejudicada de 

percorrer as distâncias necessárias, relacionada a força muscular insuficiente; 

Constipação caracterizada por freqüência diminuída, relacionada á fraqueza 

dos músculos abdominais; Mobilidade física prejudicada caracterizada por 

mudança na marcha, relacionado à prejuízos neuromusculares. Realizou-se as 

seguintes intervenções: Posicionar em alinhamento para prevenir 

complicações; Providenciar a mobilização progressiva;Revisar a alimentação e 

a ingestão de líquidos. CONCLUSÕES:Percebe-se com o estudo a 

fundamental importância que a construção de um plano assistencial de 

enfermagem individualizado possui para proporcionar um atendimento voltado 

para as reais necessidades do paciente.  

Palavras-chave: Assistência de enfermagem; Paraparesia Espástica Tropical.  
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CO-AUTOR: THIAGO BRUNO DE ARAÚJO  

Resumo:  

A Dengue é hoje principal doença reemergente do mundo, cerca de 3 bilhões 

de pessoas encontram-se sob o risco de se infectarem pelo vírus. Os 

mosquitos envolvidos na transmissão desta doença, Aedes aegypti e Aedes 

albopictus, se adaptam facilmente a ambientes urbanos uma vez que nestes 

são encontrados uma grande quantidade de possíveis criadouros bem como 

uma alta disponibilidade de alimento, contribuindo assim para a dispersão da 

doença. A espécie Aedes albopictus atualmente é mais incidente em 

consequência da crescente urbanização que ocasiona a perda do seu habitat 

natural, inclusive contribuindo para a disseminação de uma nova doença, a 

febre do Chikungunya. Durante o período de janeiro de 2007 a maio de 2011, 

50.351 ovos foram coletados, com pico nos meses de março a junho de cada 

ano, esta maior ocorrência está correlacionada ao aumento dos níveis 

pluviométricos ocorridos no mesmo período. O monitoramento destes insetos 

com o auxilio de armadilhas que simulam criadouros para estes contribuem 

para a prevenção a surtos e epidemias da doença na área. A utilização de 

conhecimentos acerca da bioecologia destes insetos permite a elaboração de 

estratégias de controle eficazes para o combate dos vetores transmissores da 

dengue.  

Palavras-chave: Aedes aegypti; Aedes albopcitus; Dengue; Epidemia; Vetores.  
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TÍTULO: EFEITO DO TRATAMENTO TÉRMICO EM COMPONENTES 

QUÍMICOS DA POLPA DE CAJU CONGELADA DURANTE 

ARMAZENAMENTO 

AUTOR: CAMILA VASCONCELOS DE ARRUDA OLIVEIRA 

ORIENTADOR: NELY HOLLAND 

CO-AUTOR: RICARDO ANDRADE BEZERRA 

CO-AUTOR: THAIS TEIXEIRA DOS SANTOS 

CO-AUTOR: ILANNA MARQUES GOMES DA ROCHA  

Resumo: O branqueamento é utilizado para aumentar a vida de prateleira dos 

produtos, possibilitando a inativação de enzimas e inibição do crescimento de 

microrganismos. O objetivo do trabalho foi avaliar a eficiência do tratamento 

térmico (branqueamento) na manutenção dos nutrientes da polpa de caju 

congelada. Colheram-se pedúnculos de caju anão precoce CCP-76, os quais 

foram cortados em pequenos pedaços e submetidos a dois tratamentos com 

imersão em água durante 15 minutos: a temperatura ambiente (controle - C);a 

90oC(Branqueamento - B).A polpa foi armazenada a -18oC por 120 dias, 

analisando-se a cada 30 dias os teores de Sólidos Solúveis Totais (SST), pH, 

acidez (titulometria), ácido ascórbico (titulometria), carotenoides e compostos 

fenólicos(espectrofotometria). No geral, os SST nos tratamentos C e B 

diminuíram significativamente (p<0,05) ao longo do armazenamento;o pH 

aumentou (p<0,05) e o teor de acidez diminuiu. Os teores de vitamina C 

diminuíram (p<0,05), mas foram maiores no tratamento B que no C; os 

carotenoides aumentaram até aos 90 dias, mas não significativamente 

(p>0,05); os teores de compostos fenólicos não apresentaram diferença 

significativa (p<0,05) nos tratamentos B e C. Concluiu-se que as polpas de caju 

perderam o teor de doçura e acidez em ambos os tratamentos. O 

branqueamento protegeu a degradação da vitamina C.Os teores de 

carotenoides mantiveram-se até aos 90 dias, e os de compostos fenólicos não 

apresentaram alteração significativa nos tratamentos efetuados.  

Palavras-chave: Tratamento térmico, polpa de fruta, processamento.  
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Resumo:  

O presente trabalho aborda um estudo realizado com idosos do bairro de 

Guarapes, distrito oeste do município de Natal/RN. A atividade foi desenvolvida 

pelos monitores do grupo tutorial Guarapes, pertencente ao Programa de 

Educação pelo Trabalho para Saúde (PET-SAÚDE) em ações unificadas da 

UFRN e Pró-Saúde. As entrevistas ocorreram no período do dia 07 de 

Fevereiro até 07 de Abril de 2011 e envolveu 106 idosos na faixa etária entre 

62 e 99 anos, onde no questionário aplicado foram observadas situações sobre 

hábitos e qualidade de vida, informações sociais, índices de dependências, 

escalas (como a de Kartz e Lawton) e medicamentos de uso diário, foco deste 

trabalho. Observou-se que dos 106 idosos envolvidos, cerca de 30% destes 

utilizam em sua terapêutica os fármacos Captopril e Hidroclorotiazida e, sendo 

o terceiro mais citado, o Diazepam. A atividade buscou, ainda e assim, 

compreender e avaliar quais os fármacos mais usados naquela região, 

permitindo-se a partir desses dados criar e desenvolver atividades ligadas a 

temática, como observar casos de consideráveis interações medicamentosas, 

pesquisa sobre disponibilidade de tais medicamentos na rede pública de saúde 

local, bem como traçar um perfil farmacoterapêutico dessa região da cidade e 

tornar possível a realização de posteriores ações de assistência farmacêutica.  

Palavras-chave: PET-Saúde. Perfil farmacológico. Guarapes. Idosos.  
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TÍTULO: INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM NO CÂNCER DE MAMA. 
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Resumo:  

Introdução: O câncer de mama surge a partir da divisão descontrolada e rápida 

das células mamárias. É constatado que os fatores de risco mais importantes 

para o carcinoma são o sexo, idade, hereditariedade, dentre outros. Objetivo: 

Descrever as principais intervenções realizadas na Enfermagem para o cuidar 

do cancro de mama. Metodologia:Trata de uma análise das principais 

intervenções, com base no livro Nursing Interventions Classification (NIC). 

Consiste numa revisão integrativa com artigos coletados na Bireme, tratando 

de intervenções relacionadas a doença e a área da Enfermagem. Resultados: 

Como principais intervenções elencam-se: Monitoração dos efeitos adversos 

da terapia de radiação e da quimioterapia; oferecer apoio psicológico ao 

paciente durante todo o processo de diagnóstico e tratamento, envolvendo o 

paciente no planejamento do mesmo; descrever os procedimentos cirúrgicos 

para aliviar o medo; ajudar o paciente a identificar e usar as pessoas de apoio, 

família ou comunidade; sugerir ao paciente a intervenção psicológica pode ser 

necessária para a ansiedade, depressão ou problemas sexuais; ensinar todas 

as mulheres os procedimentos recomendados de rastreio do cancro (auto-

exame das mamas). Conclusão: O profissional de Enfermagem possuidor do 

conhecimento para as intervenções, assistirá de forma mais segura seu 

paciente;culminando para um cuidar mais efetivo com o possível aumento do 

índice de qualidade de vida do indivíduo.  

Palavras-chave: Cuidados de Enfermagem, Câncer de Mama  
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Resumo:  

INTRODUÇÃO: A disciplina semiologia e semiotécnica ministrada na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN, proporciona um ensino 

teórico e prático aos estudantes da graduação no 4° período do curso de 

Enfermagem. Estudando o método epidemiológico e clínico na avaliação da 

saúde do paciente, fazendo relação dos achados clínicos com as 

características do grupo populacional ao qual pertence o indivíduo/paciente. 

OBJETIVO:A disciplina objetivou realizar intervenções propedêuticas, 

terapêuticas, clínicas e farmacológicas da prática de enfermagem, em 

laboratórios, centros de saúde e unidades de internação geral, considerando os 

princípios da epidemiologia, da política de humanização, da ética e da 

psicologia. METODOLOGIA: A metodologia foi ploblematizadora, 

interdisciplinar, e participativa, realizada por meio de aulas expositivas e 

práticas discursivas, através de demonstrações e simulações de procedimentos 

técnicos de enfermagem realizados em laboratórios e em diferentes setores, 

como os ambulatório e hospitais. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A disciplina 

contribuiu para o aperfeiçoamento teórico e prático das temáticas ministradas 

em sala, favorecendo a confiança na prática das atividades dos discentes. 

CONCLUSÃO: A disciplina conseguiu alcançar seus objetivos, além de mostrar 

ao aluno que ele pode atuar como ser crítico, construtor do seu próprio 

conhecimento. Sendo o docente, o veículo facilitador do aprendizado.  

Palavras-chave: Enfermagem, Estudantes de Enfermagem, Disciplinas 

Científica.  
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Resumo:  

O processamento de polpas de frutas tem sido utilizado para evitar perdas 

devido a alta perecibilidade desses alimentos.O objetivo desse trabalho foi 

avaliar a eficiência do cloreto de cálcio na manutenção dos nutrientes da polpa 

de caju congelada. Colheram-se pedúnculos de caju anão precoce CCP-76, 

sendo estes cortados em pequenos pedaços e submetidos a tratamentos com 

imersão em cloreto de cálcio 1% por 15 minutos sem (CaCl2) e com 

aquecimento a 90oC (CaCl2+ calor). A polpa armazenada a -18oC por 120 

dias, analisando-se a cada 30 dias os teores de sólidos solúveis totais (SST), 

pH, acidez total titulável (titulometria), ácido ascórbico (titulometria), 

carotenóides totais e compostos fenólicos (espectrofotometria). Em geral, os 

teores de SST, acidez (em ácido málico) e vitamina C diminuíram 

significativamente (p<0,05) ao longo do armazenamento para ambos os 

tratamentos, mas o CaCl2 apresentou teores maiores (p<0,05) que 

CaCl2+calor; o pH para o CaCl2 foi maior (p<0,05) que o CaCl2+calor em 

todos os tempos. Os teores de carotenóides diminuíram significativamente 

(p<0,05) aos 120 dias para CaCl2 e CaCl2+calor e os teores de compostos 

fenólicos foram mantidos até aos 90 dias de armazenamento para ambos os 

tratamentos. Concluiu-se que o tratamento térmico teve efeito benéfico apenas 

sobre o teor de vitamina C e somente até aos 60 dias. Durante o 

armazenamento houve modificações de todos os componentes químicos 

diminuindo a qualidade nutricional da polpa de caju congelada.  

Palavras-chave: Processamento frutas, cloreto de cálcio, polpa de caju.  
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Resumo:  

Introdução: O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento (CD) da 

criança é uma das atividades investidas pelo Ministério da Saúde em favor da 

saúde da criança e objetiva reduzir a alta incidência das doenças prevalentes 

na infância, e a mortalidade infantil. Essa atividade é comumente realizada pela 

consulta de enfermagem individual através do modelo biomédico vigente. 

Objetivos: relatar a visão das estudantes de enfermagem e cuidadoras sobre a 

implementação do acompanhamento grupal do CD. Metodologia: Estudo 

descritivo desenvolvido pelo método da pesquisa-ação em uma USF do 

município de Natal-RN, em que foi implementado o acompanhamento coletivo 

do CD da criança. Resultados: Para as cuidadoras, a troca de experiências 

com as demais participantes favorece o entendimento do processo saúde-

doença de suas crianças, auxilia nos cuidados domiciliares e reduz tempo de 

espera. Para os estudantes, a ação permitiu a atuação junto aos profissionais 

da unidade e com os usuários, capacitando-os a desenvolver o 

acompanhamento do CD da criança em grupo, articulando o aprendizado 

obtido na Universidade com os das enfermeiras do serviço, e o que era 

aplicável à realidade dos responsáveis e crianças que participam da atividade. 

Além de desenvolver a autonomia e prática dos estudantes. Conclusão: Apesar 

das dificuldades como o rompimento com o modelo vigente, tanto os 

estudantes como as cuidadoras consideraram que o fazer coletivo é de grande 

valia para uma aprendizagem prática inovadora.  

Palavras-chave: Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da 

criança  
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Resumo:  

Este trabalho tem como objetivo avaliar a composição química e atividade 

citotóxica em células em cultura, assim como, o efeito antiagiogenico in vivo e 

in vitro de uma fração polissacarídica extraídas da alga vermelha Amansia 

multifida. A fração foi caracterizada através das dosagens de açúcares, 

proteínas, sulfato e compostos fenólicos, teor de umidade e cinzas. A 

citotoxicidade in vitro foi realizada utilizando células de linhagem de câncer de 

colo uterino (HeLa) avaliadas pelo método do MTT. A atividade anti- 

angiogênica foi analisada pelo ensaio de membrana corialantóica (CAM), onde 

os ovos fertilizados foram incubados (37°C) e aplicados os discos com a fração 

(100 e 1000 µg/ovo). A fração apresentou alto teor de cinzas (38,8%) que está 

relacionado com a presença do grupo sulfato (19,6%). A umidade foi de 7,7%. 

A dosagem de açúcares totais revelou bons teores (50,9%). Observou-se baixa 

contaminação por proteínas (1,1%) e compostos fenólicos (0,1%). O ensaio de 

citotoxicidade revelou que após 24 h, houve efeito tóxico significativo apenas 

com 25 µg (29,5%) (p<0.001). O estudo de atividade anti-angiogênica mostrou 

uma alta atividade com 1000 µg/ovo (p<0.001). Podemos concluir que o 

composto fracionado apresenta grande quantidade de carboidratos sulfatados 

e baixa contaminação protéica. Análises feitas demonstraram que esses 

polissacarídeos apresentaram um poder citotóxico significativo sobre células 

tumorais em cultura e tendo ação anti-angiogênica no sistema testado.  

Palavras-chave: Alga marinha, Amansia multifida, atividade antitumoral  
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TERAPIA ADJUVANTE NO TRATAMENTO DA MENINGITE BACTERIANA. 
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Resumo:  

A taxa de mortalidade da meningite pneumocócica não mudou 

significativamente desde a introdução da penicilina na década de 1940. Isto se 

deve ao fato de grande parte da patogenicidade da bactéria se dar pela 

resposta inflamatória gerada por sua lise no sistema nervoso. A reação de 

ativação inflamatória do hospedeiro em resposta aos patógenos invasores é 

mediada por citocinas e quimiocinas, proteínas cuja expressão é regulada pela 

porção redox da proteína multifuncional APE1/REF1.  

Resveratrol (3, 4, 5-tri-estilbeno-trans) é um polifenol não flavonóide 

naturalmente presente em altas concentrações no vinho tinto e sementes de 

uva. É conhecido por possuir muitas propriedades farmacológicas, incluindo 

efeitos antioxidantes e anticancerígeno. Células U937 foram expostas à LPS, 

componente da parede bacteriana para induzir a resposta inflamatória, e 

tratadas com resveratrol e diferentes inibidores da proteína APE-1 por 4h. Após 

o tratamento, proteínas e mRNAs foram extraídos e analisados para mensurar 

a expressão de citocinas. Os resultados mostraram uma redução significativa 

na expressão de citocinas pró-inflamatórias nas células tratadas com 

resveratrol, quando comparada com células não tratadas ou expostas a 

inibidores comerciais de APE-1. Estes resultados reforçam a possibilidade de 

utilização de compostos naturais como o resveratrol, como terapia adjuvante 

contra sequelas neuronais provenientes da resposta inflamatória gerada pela 

infecção por meningite bacteriana.  

Palavras-chave: MENINGITE BACTERIANA; APE-1; RESVERATROL; 

CITOCINAS  
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POR LIXO MARINHO: ANÁLISE QUALI-QUANTITATIVA 

AUTOR: SARAH MARIANA DA SILVA 

ORIENTADOR: MARIA CHRISTINA BARBOSA DE ARAUJO  

Resumo:  

Ligar o lixo encontrado nas praias à sua fonte mais provável é o ponto chave 

para efetuar o seu controle. A pesquisa objetivou analisar a contaminação das 

praias de Natal por lixo e suas principais fontes, através de censo visual e 

registro dos itens encontrados na linha-do-deixa. A identificação, e contagem 

dos resíduos foram feitos através de caminhamento em uma faixa de praia com 

1m de largura. Os resíduos foram classificados com base na composição e nas 

fontes mais prováveis (usuário, mista, doméstica e pesca). O estudo foi 

realizado em 2 etapas (cada uma durante 6 meses consecutivos): 

mensalmente, em trechos de 300m de cada praia (Ponta Negra, Areia Preta, 

Artistas e do Meio); e semanalmente, nos trechos mais críticos de cada praia, 

após a análise dos dados da etapa 1. Na etapa 1 foram identificados 41.697 

itens; sendo 16.280, 14.517, 8.685 e 2.215 itens (praias dos Artistas, do Meio, 

Areia Preta e Ponta Negra respectivamente). Os plásticos foram maioria. A 

praia dos Artistas foi a mais poluída. Na etapa 2 foram 24.843 itens nas 4 

praias, sendo 20% de fragmentos. O total de itens identificáveis foi de 293, 

1.750, 1765 e 1.093 em Ponta Negra, Areia Preta, Artistas, e do Meio 

respectivamente. Com relação à origem, os itens relacionados aos usuários 

corresponderam a 81,33% do total, sendo maioria em todas as praias, fato que 

demonstra a responsabilidade dos usuários na contaminação das praias. Dos 

itens relacionados aos usuários, as pontas de cigarro corresponderam a 39%.  

Palavras-chave: poluição costeira; lixo marinho; praias urbanas  
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Resumo:  

A carcinicultura é o setor aquícola que mais tem crescido no mundo inteiro. 

Porém, várias enfermidades ameaçam essa atividade, dentre essas, as de 

origem bacteriana, principalmente as bactérias do gênero Víbrio, são sempre 

associadas a perdas significativas na produção, chegando a comprometer até 

90% do cultivo. O trabalho teve como objetivo analisar a distribuição espacial 

das bacterioses, no Rio Grande do Norte. Foram coletados lotes com 10 

camarões das fazendas de cultivo inseridas nos setores Potengi, Piranhas-

Assu, Ceara-Mirim, Sul, Apodi- Mossoró, no período de janeiro a dezembro de 

2010 (exceto agosto). As amostras foram fixadas em campo com solução de 

Davidson, e processadas histologicamente seguindo metodologia de Junqueira 

& Junqueira (1988). Foi diagnosticada bacteriose em 160 tecidos dos animais 

analisados, destes 49,4% ocorreu no pólo Potengi com maior freqüência do 

grau de severidade leve (93,7%). O pólo Sul foi onde houve menor ocorrência, 

4,4% dos registros. O nível de severidade 2 foi verificado em maior frequência 

no pólo Piranhas-Assú, com 7,4% dos 27 tecidos infectados com bacteriose 

nessa região. Concluiu-se que as bacterioses ocorreram em todos os polos de 

cultivo de camarão, com predominância do grau leve de severidade.  

Palavras-chave: Bacteriose, Carcinicultura, RN  
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CÓDIGO: SB0804 

TÍTULO: ESTUDOS PRELIMINARES DE FUNGOS AGARICALES 

(BASIDIOMYCOTA) NO PARQUE ESTADUAL DUNAS DE NATAL (MATA 

ATLÂNTICA) 

AUTOR: JUDCLEIDSON CAVALCANTE BEZERRA 

ORIENTADOR: IURI GOULART BASEIA 

CO-AUTOR: RAFAEL GOMES FRIGO  

Resumo:  

A ordem Agaricales corresponde à maior dentre os fungos considerados 

cogumelos. Exibem uma grande diversidade de formas, que se caracterizam 

por apresentar o himenio lamelado, existem também formas tubulares, 

venosas, ou até lisas e angiocarpicos. Os esporos, também denominados de 

basidiósporos são estruturas muito importante na taxonomia destes fungos, 

que podem variar muito na forma, ornamentação, dimensões e coloração. 

Estes fungos possuem ampla distribuição geográfica, ocorrendo praticamente 

em todos os continentes. Como seu modo de vida é heterótrofo absortivo, eles 

ocorrem geralmente decompondo matéria orgânica morta, na maioria das 

vezes de origem vegetal, também podem ocorrer formas simbiontes, formando 

associações ectomicorrízas com plantas ou formando liquens com algas. No 

período chuvoso de 2011 (junho/agosto) foram realizadas atividades de coleta 

no Parque Estadual Dunas do Natal. O estudo dos espécimes foi realizado no 

Laboratório de Biologia de Fungos da UFRN. Como resultados preliminares 

foram identificados até o momento quatro gêneros: Amanita R. Heim ex 

Pouzar, Hygrophoraceae Lotsy, Entolomataceae Kotl. & Pouzar e Agaricaceae 

Chevall.  

Com exceção de Amanita, os demais gêneros constituem novos registros para 

o Parque Estadual Dunas do Natal.  

Palavras-chave: Agaricales, Mata atlântica, fungos lamelados, cogumelos.  
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CÓDIGO: SB0813 

TÍTULO: Análise da distribuição temporal da NIM nos camarões criados no Rio 

Grande do Norte. 

AUTOR: RENATA MARIA DA SILVA NUNES 

ORIENTADOR: PEDRO CARLOS CUNHA MARTINS 

CO-AUTOR: DUANE EMÍLIA DA NÓBREGA SALVIANO 

CO-AUTOR: TÂMARA DE QUEIROZ BACURAU 

CO-AUTOR: VALESKA RODRIGUES MORAIS PEREIRA  

Resumo:  

A carcinicultura vem sofrendo prejuízo nos últimos anos, devido ao surgimento 

de enfermidade. O aparecimento da doença Mionecrose Infecciosa (NIM) no 

Nordeste brasileiro pode ser citado como exemplo desse fato. Desde 2003 

essa doença causa danos ao cultivo da região, sendo apontada como um dos 

fatores na queda da produção do país no ano seguinte. O trabalho teve como 

objetivo analisar a distribuição temporal da NIM no Rio Grande do Norte no ano 

de 2010. Foram coletados lotes de amostra compostas de 10 camarões por 

viveiro no período de janeiro a dezembro de 2010 (exceto agosto). Os animais 

foram fixados em campo com solução de Davidson e processados 

histologicamente seguindo metodologia de Junqueira & Junqueira (1988). Os 

resultados mostram que em abril foi registrado a maior ocorrência dessa 

patologia (19%) seguida do mês de outubro com 15,2%. O grau de severidade 

1 foi predominante em todos os meses, sempre superior a 50%. Nos meses de 

janeiro, fevereiro e abril foi registrada uma ocorrência, em cada, do grau 3 de 

severidade. Conclui – se que a NIM ocorre em todo o ano, sem uma aparente 

sazonalidade.  

Palavras-chave: NIM, camarão, RN  
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CÓDIGO: SB0814 

TÍTULO: Distribuição temporal das doenças de menor ocorrência na criação do 

camarão Litopenaeus vannamei no Estado do Rio Grande do Norte em 2010. 

AUTOR: IZIOFRAN LUIZ DA SILVA JUNIOR 

ORIENTADOR: PEDRO CARLOS CUNHA MARTINS 

CO-AUTOR: TAMIRIS HENRIQUE FERREIRA 

CO-AUTOR: PATRICIA MADRUGA DOS SANTOS 

CO-AUTOR: EMANUELLY CRISTINA RODRIGUES PEIXOTO  

Resumo:  

A atividade de carcinicultura no Rio Grande do Norte tem se desenvolvido 

muito desde a década de 70, deixando o Estado entre os maiores produtores 

do país. Acompanhando esse crescimento, nos últimos anos, começaram a 

surgir problemas com enfermidades, gerando prejuízos ao setor. O objetivo 

deste trabalho foi analisar a distribuição temporal das ocorrências de doenças 

de menor ocorrência na criação do camarão Litopenaeus vannamei no Estado 

do Rio Grande do Norte em 2010. Esse estudo foi realizado em fazendas de 

criação de camarão do Rio Grande do Norte, de janeiro a dezembro de 2010, 

exceto no mês de agosto. Foram coletados em média mensalmente 10 

camarões por fazenda e em seguida processados histologicamente de acordo 

com o método de Junqueira & Junqueira (1988). As alterações patológicas: 

parasitose, hiper e IHHNV foram as mais prevalentes e se manifestaram com 

maior freqüência nos meses de abril e julho do período estudado. Os meses de 

janeiro e maio, ambos com 3,7%, e dezembro (0,0 %) registraram a menor 

ocorrência dessas doenças. Conclui-se que existe uma sazonalidade nas 

doenças de menor ocorrência na criação do camarão Litopenaeus vannamei no 

Estado do Rio Grande do Norte em 2010.  

Palavras-chave: Carcinicultura, Litopenaeus vannamei, Rio Grande do Norte  
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CÓDIGO: SB0819 

TÍTULO: Avaliação da influência de carateristicas próprias do parto (paridade, 

idade gestacional e do tipo de parto) sobre os níveis de retinol no colostro das 

lactantes. 

AUTOR: JÚLIA KARINNE COSTA DE OLIVEIRA FREITAS 

ORIENTADOR: JOSE FERNANDES DE PAIVA 

CO-AUTOR: PENHA PATRÍCIA CABRAL RIBEIRO 

CO-AUTOR: MAYARA SANTA ROSA LIMA 

CO-AUTOR: EVELLYN CÂMARA GRILO  

Resumo:  

A hipovitaminose A é um problema de saúde pública, sobretudo em países em 

desenvolvimento, sendo lactantes e lactentes uns dos principais grupos de 

risco. O retinol presente no leite materno tem grande influencia sobre o estado 

de saúde e desenvolvimento do lactente. O objetivo deste trabalho foi verificar 

a influência do tipo de parto, da idade gestacional e da paridade sobre os níveis 

de retinol no colostro de lactantes. Participaram deste estudo 109 mulheres 

atendidas na Maternidade Escola da UFRN. Foram coletadas amostras de 

colostro e o retinol foi analisado por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência. 

Para a análise estatística foi utilizado o teste t de Student. A média de retinol no 

colostro foi 62,4 ± 22,9ug/dL. A concentração do retinol no colostro de mães 

primíparas e multíparas foi respectivamente, 66,1±23,1ug/dL e 65,0±20,5ug/dL, 

não sendo encontrada diferença estatisticamente significativa (p=0,82). Os 

valores de retinol das mães que realizaram parto normal (65,4±22,2ug/dL) e 

parto cesáreo (64,3±22,3ug/dL) e de mães com recém-nascidos a termo 

(64,0±21,8ug/dL) e pré-termo (71,3±20,8ug/dL) não apresentaram diferença 

estatisticamente significante, respectivamente (p=0,81) e (p=0,16). Diante disso 

constatou-se que o tipo de parto, a idade gestacional e a paridade não afetam 

a concentração de retinol no colostro.  

Palavras-chave: Retinol, colostro, paridade, idade gestacional, tipo de parto.  
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CÓDIGO: SB0822 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO CSP-MU001 POR DIFRAÇÃO DE RAIOS X 

AUTOR: MARIA GIRLENE MONTE DE ANDRADE 

ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO 

CO-AUTOR: REGINA CARMEN ESPOSITO 

CO-AUTOR: ANA PAULA BARRETO GOMES 

CO-AUTOR: LOUISIANNY GUERRA DA ROCHA  

Resumo:  

A técnica de DRX tem sido amplamente utilizada para a determinação de fases 

cristalinas em diversas matérias-primas. Em extratos vegetais, a grande 

quantidade de substâncias e seu elevado grau de orientação dificultam a 

identificação e caracterização das fases presentes. O presente estudo visa a 

caracterização de CSP-MU001 através da DRX. O CSP-MU001 foi obtido a 

partir de uma planta do Rio Grande do Norte através da extração por ultrasom. 

A amostra foi avaliada por microscopia (MO) com objetiva de aumento a 20X e 

40X. A análise por DRX do CSP-MU001 na forma de pó foi realizada com um 

difratômetro da Rigaku, usando radiação Cu ( &#955;=1,5406 Å), voltagem a 

30.0 (kV), corrente de 30.0 (mA), fenda divergência a 1,00000 (o), fenda de 

dispersão de 1,00000(o), recebimento a 0,30000 mm. A varredura axial em 

função de Theta-2Theta, na faixa de 5.000 – 70.000, com velocidade de 2,0000 

(o/min), pitch de amostragem de 0,200(o) e tempo presente de 0,60 s. A MO 

dos cristais de CSP-MU001 apresentou formas pontiagudas com coloração 

amarela vítrea com manchas escuras. A determinação da cristalinidade 

relativa, obtida por difração de raio x, para o produto de CSP-MU001 foi 

realizada através da analise dos 120 picos obtidos no qual foram plotados em 

função 2theta, d, I, I/Io,FWHM e integração de I. O tratamento matemático dos 

picos com 2Theta apresentou uma função linear enquanto que em função de d 

apresentou função exponencial. O CSP-MU001 foi caracterizado pela técnica 

de DRX .  

Palavras-chave: Extrato, Difração de Raios X e Fitoterápicos  
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CÓDIGO: SB0823 

TÍTULO: Polissacarídeos sulfatados da alga Lobophora variegata apresentam 

atividade anti-peroxidativa em lipídeos e hepatoprotetora induzida em ratos 

AUTOR: LUIZA SHEYLA EVENNI PORFÍRIO WILL 

ORIENTADOR: EDDA LISBOA LEITE 

CO-AUTOR: THUANE DE SOUSA PINHEIRO 

CO-AUTOR: CELINA MARIA PINTO GUERRA DORE 

CO-AUTOR: MONIQUE GABRIELA DAS CHAGAS FAUSTINO ALVES  

Resumo:  

As algas são apresentadas por possuírem diversas atividades farmacológicas, 

como a atividade anticoagulante, antitumoral e antioxidante. A Lobophora 

variegata é uma alga parda que apresenta polissacarídeos com ação biológica 

pouco caracterizada. Dentre os principais polissacarídeos produzidos por esta 

alga estão as fucanas sulfatadas, que são objeto de estudo desse trabalho. A 

capacidade hepatoprotetora dos polissacarídeos da F0,8 v foi avaliada através 

da indução de hepatoxicicidade por tetracloreto de carbono, e sua ação na 

inibição da peroxidação lipídica foi determinada pela quantificação do 

Malondialdeído (MDA). No ensaio da atividade antioxidante, a peroxidação 

lipídica foi inibida de forma mais intensa na concentração de 10 mg/mL da 

F0,8v de L. variegata, obtendo o valor 129±0,058%. Foi observado também um 

efeito hepatoprotetor com as fucanas testadas, demonstrando uma diminuição 

efetiva (p<0,001) dos níveis de bilirrubina indireta de 72,8%. As análises 

histológicas realizadas com HE confirmou o efeito hepatoprotetor desse 

polímero. Os resultados nos levam a concluir que as fucanas da F0,8v de L. 

variegata apresentam atividade antioxidante e hepatoprotetora significativas.  

Palavras-chave: Atividade antioxidante, Hepatoproteção, Polissacarídeos 

sulfatados.  
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CÓDIGO: SB0827 

TÍTULO: Identificação das patologias nos tecidos intestinais e do 

hepatopâncreas do camarão Litopenaeus vannamei criados no Estado do Rio 

Grande do Norte. 

AUTOR: MARÍLIA GABRIELE DE MELO SOUZA 

ORIENTADOR: PEDRO CARLOS CUNHA MARTINS 

CO-AUTOR: PATRICIA MADRUGA DOS SANTOS 

CO-AUTOR: SUELEN NATÁLIA MEDEIROS DA SILVA 

CO-AUTOR: TAMIRIS HENRIQUE FERREIRA  

Resumo:  

Por volta dos anos 90, com a introdução da espécie Litopenaeus vannamei no 

Brasil, houve um real crescimento na carcinicultura. Porem uma pequena 

alteração em seu ambiente de cultivo pode gerar um desequilíbrio em seu 

estado imunológico, deixando-o suscetíveis a patógenos, causando grandes 

prejuízos para o produtor. O estudo teve como objetivo analisar as 

enfermidades presentes nos tecidos do hepatopâncreas e intestino dos 

camarões criados no Rio Grande do Norte. Foram coletadas amostras divididas 

em lotes com 10 camarões das fazendas de cultivo do RN, no período de 

janeiro a dezembro de 2010 (exceto agosto). Os animais foram fixados com 

solução de Davidson em campo e, processados histologicamente segundo 

metodologia de Junqueira & Junqueira (1988). Os resultados mostram que no 

hepatopâncreas foi diagnosticado infiltração de hemolinfa e NHP, a primeira 

alteração patológica com 96,8%. Nos tecidos intestinais que compreendem 

intestino anterior, posterior e médio 6 patologias foram registradas. Destas 71% 

corresponde a parasitose. Concluiu-se que a enfermidade de maior 

predominância no hepatopâncreas foi a Infiltração de hemolinfa e no intestino 

Parasitose.  

Palavras-chave: Hepatopâncreas, camarão, Rio Grande do Norte.  
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CÓDIGO: SB0832 

TÍTULO: Concentração de retinol em leite de vaca UHT enriquecido e 

comparação ao valor especificado no rótulo do produto. 

AUTOR: MAYARA SANTA ROSA LIMA 

ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN 

CO-AUTOR: ISABELLE FERREIRA DA SILVA 

CO-AUTOR: PENHA PATRÍCIA CABRAL RIBEIRO  

Resumo:  

O leite bovino UHT é um dos mais consumidos atualmente e, em muitos casos, 

é suplementado com nutrientes essenciais, como forma de amenizar a ingestão 

insuficiente desses pela população. Dentre esses nutrientes, destaca-se a 

vitamina A ou retinol, cuja deficiência é um dos principais problemas de saúde 

existentes no mundo. A análise de vitaminas não é considerada de rotina na 

indústria de laticínios e estudos sobre a vitamina A em leites UHT são 

escassos. Assim, este estudo foi realizado com o objetivo de verificar se o teor 

de retinol especificado no rótulo de leites UHT enriquecidos com esta vitamina 

é compatível à quantidade encontrada no produto. Foram analisadas três 

marcas de leite UHT comercializadas em Natal/RN e a determinação do retinol 

foi feita por CLAE. Os resultados obtidos mostraram que somente uma marca 

de leite analisada (B) tinha a concentração de vitamina A condizente com a do 

rótulo (55,4 ± 1,9 &#956;g/dL). A marca A apresentou, em média, 61% a mais 

da vitamina (144,7 ± 6,1 &#956;g/dL), em relação à declarada na embalagem. 

Já na marca C, a concentração média encontrada para a vitamina foi 30% 

menor do que a dita no rótulo (30,7 ± 3,9 &#956;g/dL). Verifica-se, assim, a 

necessidade de maior fiscalização quanto ao enriquecimento de leites e à 

confiabilidade das informações nutricionais presentes nos rótulos, a fim de 

evitar a ingestão insuficiente de vitamina A ou até mesmo uma possível 

toxicidade devido ao consumo excessivo dessa.  

Palavras-chave: leite de vaca, vitamina A, alimentos suplementados.  
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CÓDIGO: SB0836 

TÍTULO: PREVALÊNCIA DE INFECÇÃO GENITAL POR HPV EM 

ADOLESCENTES DE NATAL-RN AUTOR: RAÍZA NARA CUNHA MOIZÉIS 

ORIENTADOR: JOSE VERISSIMO FERNANDES 

CO-AUTOR: VALESKA SANTANA DE SENA PEREIRA 

CO-AUTOR: DIEGO BRENO SOARES DE LIMA 

CO-AUTOR: RENATO FERREIRA DE ALMEIDA JUNIOR  

Resumo:  

O Papilomavirus humano (HPV) é um patógeno altamente prevalente nos 

países em desenvolvimento. As adolescentes sexualmente ativas são mais 

vulneráveis à infecção genital pelo HPV devido à fisiologia do epitélio e a maior 

exposição da junção escamo-colunar. O objetivo deste estudo foi analisar a 

prevalência do HPV em adolescentes de Natal-RN, associando-se a presença 

do vírus com as características sócio-demográficas e atividade sexual e 

reprodutiva da população estudada. Foram incluídas 92 adolescentes com 

idade entre 13 e 21 anos, que concordaram em participar da pesquisa e 

responderam a um questionário destinado à obtenção de informações sobre as 

variáveis consideradas. De cada paciente foi coletado um espécime cervical 

que foi processado para extração de DNA e submetido a PCR para detecção 

do HPV. Os produtos da PCR foram submetidos a uma eletroforese em gel de 

poliacrilamida e revelado pela prata. Do total de 92 amostras analisadas, 47 

foram positiva para o HPV, revelando uma prevalência geral de 51,5%. As 

taxas de prevalência foram ligeiramente maiores entre mulheres com maior 

renda, com ensino fundamental, nas solteiras, nas que tiveram o primeiro 

intercurso sexual com idade entre 17-21 anos, que não tiveram gestações e 

nas naquelas que tiveram mais de um parceiro sexual. Os resultados mostram 

uma alta prevalência da infecção genital pelo HPV no segmento da população 

feminina estudado, estando coerente com a expectativa baseada na literatura.  

Palavras-chave: Papilomavirus humano infecção genital adolescentes  
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CÓDIGO: SB0837 

TÍTULO: PREVALÊNCIA DE INFECÇÃO GENITAL PELO VÍRUS HERPES 

SIMPLES TIPO 2 EM ADOLESCENTES DE NATAL-RN 

AUTOR: JULIANA MEDEIROS DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: JOSE VERISSIMO FERNANDES 

CO-AUTOR: VALESKA SANTANA DE SENA PEREIRA 

CO-AUTOR: RAÍZA NARA CUNHA MOIZÉIS 

CO-AUTOR: RENATO FERREIRA DE ALMEIDA JUNIOR  

Resumo:  

O vírus Herpes simplex tipo 2 (HSV-2) é um patógeno associado a lesões de 

pele e mucosas localizadas, predominantemente no trato genital, se 

constituindo na principal causa de úlceras genitais. A transmissão do HSV-2 

ocorre principalmente pelo contato sexual, de forma que as adolescentes 

sexualmente ativas, em virtude das condições fisiológicas e da maior variação 

de parceiros estão mais expostas ao vírus. Este estudo teve como objetivo 

avaliar a prevalência do HSV-2 em adolescentes atendidas em unidades de 

saúde de Natal-RN, estabelecendo correlação com características sócio-

demográficas, atividade sexual e reprodutiva. Foram incluídas 92 adolescentes 

com idade entre 13 e 21 anos, que aceitaram participar da pesquisa, e 

responderam a um questionário padronizado destinado a obtenção de 

informações sobre as variáveis consideradas. De cada paciente foi obtido um 

espécime cervical o qual foi processado para extração de DNA para detecção 

do HSV-2 por meio de PCR. Os produtos da PCR foram submetidos à 

eletroforese em gel de poliacrilamida e revelado pela prata. Do total de 

amostras analisadas 15 foram positivas para HSV-2, correspondendo a uma 

prevalência geral de 16,3%. Esse índice pode ser considerado baixo tendo em 

vista que o HSV-2 se transmite predominantemente pelo contato sexual. Não 

se observou com clareza, a existência de associação da presença do vírus com 

as variáveis testadas, embora tenha sido observada uma tendência de 

aumento da prevalência com o aumento da renda.  

Palavras-chave: Herpes simplex tipo 2 prevalência adolescentes  
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CÓDIGO: SB0838 

TÍTULO: Expressão imuno-histoquímica do TNF-alfa em gengivite e 

periodontite em humanos 

AUTOR: PEROLA TEIXEIRA DE LIMA 

ORIENTADOR: ANTONIO DE LISBOA LOPES COSTA 

CO-AUTOR: BRUNA AGUIAR DO AMARAL 

CO-AUTOR: MAIARA DE MORAES  

Resumo:  

A doença periodontal é uma resposta imune a periodontopatógenos 

caracterizada por inflamação persistente que acomete os tecidos periodontais 

de proteção e/ou sustentação, podendo levar à destruição óssea, quadro 

característico na progressão da doença periodontal. O TNF-&#945; é 

considerado uma das principais citocinas relacionadas com processos 

inflamatórios e imunes e, associado a outras citocinas, atua também na 

osteoclastogênese. O presente estudo se propôs a comparar a expressão 

imuno-histoquímica do TNF-&#945; entre gengiva clinicamente saudável 

(n=12), gengivite induzida por placa (n=42) e periodontite crônica (n=29), além 

de correlacionar essa expressão com parâmetros clínicos periodontais 

(mobilidade dentária, perda de inserção clínica, recessão e profundidade de 

sondagem) entre as três condições. A periodondite crônica apresentou maior 

imunoexpressão para TNF-&#945;, com diferença estatisticamente significativa 

(p<0.001). Além disso, apenas nessa condição, a imunomarcação mostrou 

diferença estatisticamente significativa e correlação positiva quanto à variável 

“perda de inserção” (p=0,032). A maior imunopositividade do TNF- &#945; nos 

casos de periodontite crônica sugere uma relação positiva com a progressão e 

severidade da doença periodontal e sua correlação com a perda de inserção 

clínica sugere o envolvimento dessa citocina na reabsorção óssea periodontal.  

Palavras-chave: TNF-alpha; Gengivite e Periodontite  
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CÓDIGO: SB0844 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DO DOMÍNIO DE LIGAÇÃO DO FÁRMACO 

TAMOXIFENO NO RECEPTOR ALFA DO ESTROGÊNIO 

AUTOR: JÉSSICA DE FÁTIMA VIANNA 

ORIENTADOR: UMBERTO LAINO FULCO 

CO-AUTOR: ARANTHYA HEVELLY DE LIMA COSTA 

CO-AUTOR: EUDENILSON LINS DE ALBUQUERQUE 

CO-AUTOR: JONAS IVAN NOBRE OLIVEIRA  

Resumo:  

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer no tecido mamário é 

o tipo mais frequente e um dos que mais afetam as mulheres. No ano de 2008 

foram registradas 11.860 mortes no Brasil, sendo 11735 de mulheres e 125 de 

homens e estimativas para 2010 foram de novos 49240 casos. Dentre os 

tratamentos para essa neoplasia, está o uso de agentes quimiopreventivos, 

como o Tamoxifeno, que atua como um modulador seletivo do receptor de 

estrogênio, apresentado ação antiestrogênica nas células da mama. Este 

estudo tem por objetivo quantificar a interação desse fármaco com os 

aminoácidos do receptor &#945; de estrogênio, e assim, determinar as regiões 

mais importantes para a efetividade dele. Para isso, a partir de simulações 

computacionais dos dados cristalográficos do Tamoxifeno-Receptor (3ERT), 

utilizando recursos da mecânica quântica, e aplicando o Método de 

Fracionamento com Caps Conjugados (MFCC), calculamos as Energias de 

Ligação com cada aminoácido que compõe a proteína receptora, considerando 

um raio de 11 Å a partir do centro de massa do ligante. Identificaram-se as 

regiões de ligação mais importantes dessa droga; e que os resíduos MET421 (-

13,343 Kcal/mol), ILE424 (-12,742 Kcal/mol), MET388 (-12,484 Kcal/mol), 

MET528 (-11,725Kcal/mol), e MET522 (-9,258Kcal/mol), são os que mais 

contribuem para essa interação. Portanto, podemos agora entender o sítio 

desse antineoplásico, para futuramente elaborar outros com ação inibitória 

mais eficiente e menos efeitos colaterais.  

Palavras-chave: Tamoxifeno, MFCC, estrogênio  
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CÓDIGO: SB0847 

TÍTULO: ANÁLISE IN SILICO DO HORMÔNIO ESTRADIOL COM O 

RECEPTOR DE ESTROGÊNIO. AUTOR: ARANTHYA HEVELLY DE LIMA 

COSTA 

ORIENTADOR: UMBERTO LAINO FULCO 

CO-AUTOR: EUDENILSON LINS DE ALBUQUERQUE 

CO-AUTOR: JÉSSICA DE FÁTIMA VIANNA 

CO-AUTOR: JONAS IVAN NOBRE OLIVEIRA  

Resumo:  

O estradiol é um hormônio secretado pelos ovários e é um dos responsáveis 

pelo desenvolvimento de características sexuais femininas secundárias e pela 

menstruação normal. Concentrações elevadas de estradiol endógeno 

associadas à menopausa tardia e obesidade, por exemplo, podem 

desencadear câncer mamário. Este trabalho tem por objetivo quantificar a 

interação desse hormônio em seu receptor no tecido mamário. Para isso, 

através do Método de Fracionamento com Caps Conjugados (MFCC) e da 

Teoria do Funcional Densidade (DFT), mensuramos quanticamente as energias 

de interação do hormônio estradiol com os aminoácidos que compõe o 

receptor, considerando um raio de 12Å a partir do ligante. Identificamos que os 

resíduos mais importantes para ligação estradiol-receptor são: GLY344 (-

12,004Kcal/mol), MET421 (-11,303Kcal/mol), MET388 (- 10,437Kcal/mol), 

MET522 (-9,019Kcal/mol) e MET528 (-8,024Kcal/mol). Além disso, 

indentificamos que as 2 hidroxilas do estradiol são cruciais para estabilidade do 

hormônio no receptor já que estão nas regiões de mais forte interação. 

Futuramente compararemos as afinidades receptor-estradiol e receptor- 

antagonistas para, assim, construir um padrão energético que demonstrará a 

eficácia desses fármacos no combate da neoplasia mamária.  

Palavras-chave: Estradiol, MFCC, fármaco, aminoácidos  
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TÍTULO: Diversidade Genética dos Vírus Dengue Sorotipo 4 AUTOR: DAISE 

MARIA CUNHA DE SOUSA 

ORIENTADOR: JOSELIO MARIA GALVAO DE ARAUJO 

CO-AUTOR: FELIPE DA SILVA DUARTE 

CO-AUTOR: JOSE VERISSIMO FERNANDES 

CO-AUTOR: MÁRIO SÉRGIO DUARTE BRANCO  

Resumo:  

O vírus da dengue (DENV) é um arbovírus de genoma RNA de polaridade 

positiva que pertence ao gênero Flavivirus e à família Flaviviridae. O nosso 

trabalho é direcionado ao sorotipo 4, considerando a sua recente introdução no 

Estado do Rio Grande do Norte. O objetivo deste estudo é investigar a 

diversidade genética dos DENV-4, estudando as possíveis rotas de migração 

das diferentes linhagens virais. Para isso, todas as sequências completas do 

gene do envelope dos DENV-4, cujo rastreio de ano e local de isolamento 

foram possíveis, foram capturadas do Banco Público de Sequências 

Nucleotídicas (GenBank). As sequências foram alinhadas por meio de 

Alinhamento Múltiplo completo, com auxilio da ferramenta ClustalW Multiple 

Alignment. As análises filogenéticas foram conduzidas utilizando o programa 

MEGA versão 5. O método de Máxima Verossimilhança foi utilizado para a 

reconstrução filogenética com 1000 replicações. Os nossos resultados 

revelaram seis genótipos do DENV-4 estando os cinco primeiros praticamente 

restritos ao continente asiático, especialmente no sudeste deste continente. O 

sexto genótipo foi introduzido a partir da Indonésia, para a América latina a 

partir de Porto Rico que foi o epicentro da disseminação do subtipo do vírus no 

nosso continente, inclusive no Brasil. Estudos filogenéticos constituem uma 

ferramenta importante para monitorar a introdução e a dispersão dos vírus, 

assim como para predizer as potenciais conseqüências epidemiológicas 

desses eventos.  

Palavras-chave: Dengue; Filogenia Molecular; Diversidade Genética; Brasil.  
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CÓDIGO: SB0854 

TÍTULO: Importância da avaliação da ambiência e instalações de parque de 

exposição em Evento Agropecuário do Rio Grande do Norte. 

AUTOR: ANGRA NERY DE ARAÚJO 

ORIENTADOR: FIVIA DE ARAUJO LOPES CAVALCANTI 

CO-AUTOR: ANA LUIZA GUERREIRO 

CO-AUTOR: KAROLINE BATISTA DE PAIVA LOPES 

CO-AUTOR: ANNA SYNNARA CAVALCANTE OLIVEIRA  

Resumo:  

O experimento foi realizado nas instalações do parque de exposições da 

cidade de Currais Novos no RN, durante a XII Exponovos, no período de 03 a 

05 de julho 2009. Durante a exposição, foram alojados um total de 30 de 

animais da raça saanen. Durante o evento, foram feitas duas coletas diárias as 

9h e as 14 h, durante os três dias. Para as mesmas utilizamos o anemômetro 

digital, para verificar a temperatura do ar, umidade relativa do ar, luminosidade, 

velocidade do vento. Foram coletados dados sobre os animais a infra-estrutura 

do parque, suas instalações com os seguintes itens: Baias e sua orientação, 

formato do telhado, material de cobertura, tipos de piso, bebedouro, 

comedouros, pedilúvios, baias para quarentenas, para animais oriundos de 

estados que não são livres para aftosa, embarcadouro, sala de feno e ração, 

sala de veterinária, cercas, altura pé-direito, rede elétrica, rede de esgotos, 

abastecimento de água e paisagismo circundante.  

Mesmo com boa estrutura física, o parque de Exposições da cidade de Currais 

novos deixa muito a desejar nas baias do torneio leiteiro, precisando passar por 

algumas mudanças, para assegurar o conforto, sanidade e segurança dos 

animais e tratadores, como um alojamento para estes últimos.  

Palavras-chave: Avaliação, ambiência, instalações  
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TÍTULO: Promoção em saúde e detecção precoce do câncer de próstata: 

pesquisa bibliográfica na base de dados LILACS e MEDLINE. 

AUTOR: DIÊGO BRUNO SANTOS PINHEIRO 

ORIENTADOR: MARIA TERESA CICERO LAGANA 

CO-AUTOR: PETRUCIO DE OLIVEIRA LIMA  

Resumo:  

INTRODUÇÃO: No Brasil o câncer de próstata (CaP) ocupa o primeiro lugar 

em incidência de neoplasias malignas e é a segunda causa de óbito em 

homens adultos, sendo superado apenas pelo câncer de pulmão (INCA, 2010). 

Para o Nordeste, Rio Grande do Norte e a capital, Natal, os dados estimados 

para o ano de 2010 são, respectivamente, 11.750; 760; e 220 casos novos de 

CaP (INCA 2009). Com o aumento da importância das neoplasias no perfil de 

mortalidade da população brasileira, o MS propôs a Política Nacional de 

Prevenção e Controle do Câncer. OBJETIVO: fazer pesquisa bibliográfica 

sobre o CaP nos aspectos de promoção em saúde e diagnóstico precoce. 

METODOLOGIA: estabelecimento das questões norteadoras, das estratégias 

de busca, dos critérios de inclusão e exclusão, dos indicadores da coleta de 

dados, da avaliação crítica dos estudos, da discussão e apresentação dos 

resultados. Para a seleção de artigos foram utilizadas as bases de dados on-

line LILACS e MEDLINE da BVS. RESULTADOS: para a busca dos estudos, 

nas bases de dados selecionadas, as palavras utilizadas como descritores no 

DeCS foram: “promoção em saúde”, “detecção precoce de câncer”, “câncer de 

próstata” acessadas nos dias 04 a 13 de agosto de 2011. O resultado final foi 

constituído de 267 artigos que estão em fase de avaliação crítica dos estudos.  

Palavras-chave: Promoção em saúde; Câncer de próstata; Detecção precoce 

de câncer  
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TÍTULO: PREVALÊNCIA DE INFECÇÃO GENITAL PELO VÍRUS HERPES 

SIMPLES TIPO 1 EM ADOLESCENTES DE NATAL-RN 

AUTOR: RENATO FERREIRA DE ALMEIDA JUNIOR 

ORIENTADOR: JOSE VERISSIMO FERNANDES 

CO-AUTOR: JULIANA MEDEIROS DE OLIVEIRA 

CO-AUTOR: VALESKA SANTANA DE SENA PEREIRA 

CO-AUTOR: RAÍZA NARA CUNHA MOIZÉIS  

Resumo: O vírus Herpes simplex tipo 1 (HSV-1) é um patógeno que causa 

infecções vesiculares na pele ou mucosas da boca, olhos e genitálias 

humanas, sendo a principal causa de úlceras genitais no mundo. O HSV-1 está 

associado principalmente às lesões orofaciais, contudo nos últimos anos, tem 

sido observado um aumento significativo no número de casos de herpes genital 

causados por esse vírus. O objetivo desse estudo foi estimar a prevalência do 

HSV-1 em um segmento da população feminina adolescente sexualmente 

ativas, atendidas em unidades de saúde públicas de Natal-RN. Foram incluídas 

no estudo 92 adolescentes com idade entre 13 e 21 anos, que concordaram 

em participar da pesquisa e se propuseram a responder um questionário 

destinado à obtenção de informações sobre as características sócio-

demográficas, atividade sexual e reprodutiva das participantes. De cada 

paciente foi coletado um espécime cervical que foi processado para a extração 

do DNA seguido de análise por PCR para detecção do HSV-1. Do total de 

amostras analisadas, 44 amostras foram positivas, revelando uma prevalência 

geral de 47,8%, observando-se taxas de prevalência da infecção ligeiramente 

maiores entre as mulheres com ensino fundamental, nas solteiras, naquelas 

que tiveram o primeiro intercurso com idade entre 13 e 16 anos, e nas que 

tiveram seis ou mais parceiros sexuais. Os resultados confirmam a tendência 

de aumento da participação do HSV-1 nas infecções genitais, conforme 

descrito na literatura.  

Palavras-chave: Herpes simplex tipo 1 infecções genitálias humanas fatores de 

rísco  
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TÍTULO: INVESTIGANDO QUALIDADE DE VIDA LABORAL NA ESCOLA DE 

ENFERMAGEM DA UFRN AUTOR: MARIA IZABEL DA SILVA 

ORIENTADOR: MERCIA MARIA DE SANTI ESTACIO  

Resumo:  

A qualidade de vida laboral dos servidores da Escola de Enfermagem da UFRN 

constitui uma pesquisa que iniciou suas atividades no mês de abril de 2011 e 

até o presente momento já atendeu 29 servidores dessa mesma instituição. Os 

participantes responderam uma anamnese, relatando sobre seus hábitos de 

alimentação, profissionais e outros. Já foram oferecidos 05 (cinco) 

atendimentos, sendo 02 (dois) atendimentos na maca e 03 (três) atendimentos 

na cadeira de massagem. Nas sessões os participantes receberam técnicas de 

massagem, dentre elas Shiatsu e Reflexologia. Para documentar as 

informações dos participantes, foram elaborados 03 protocolos avaliativos, 

sendo eles: anamnese, ficha de acompanhamento e ficha de pós-atendimento-

1, neles foram registrados os dados iniciais; a conduta que era realizada em 

cada atendimento; a evolução dos participantes a cada atendimento e o relato 

escrito dos participantes da pesquisa descrevendo suas percepções e 

identificando possíveis melhoras e/ou desconfortos. Na ficha de pós-

atendimento-1 os servidores atendidos relataram mudanças em seu humor e a 

repercussão benéfica da mesma na qualidade de vida no trabalho e na sua 

produtividade, bem como no relacionamento interpessoal referente aos colegas 

de trabalho. A pesquisa encontra-se em andamento sendo este uma prévia dos 

dados colhidos até o presente momento e que apresentam os primeiros 

resultados.  

Palavras-chave: Massagem. Servidores. Qualidade de vida laboral.  
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TÍTULO: Prevalência e fatores associados a lesões labiais e periorais 

decorrentes da exposição solar em trabalhadores de praias AUTOR: ANA 

CLAUDIA DE QUEIROZ CASTRO 

ORIENTADOR: KENIO COSTA DE LIMA 

CO-AUTOR: ERICKA JANINE DANTAS DA SILVEIRA 

CO-AUTOR: EUDES EULER DE SOUZA LUCENA  

Resumo:  

Esse trabalho verificou a prevalência de lesões labiais e periorais em  

trabalhadores de praias do município de Natal/RN, investigando ainda 

possíveis associações destas com outras variáveis. Participaram do estudo 362 

indivíduos, foram excluídas as pessoas que tinham menos de 18 anos de 

idade. A coleta de dados se deu por meio de exame epidemiológico extraoral e 

questionário validado. Os indivíduos do gênero masculino (72,6%) foram 

maioria na amostra. Considerando a amostra total de indivíduos, efélides em 

região perioral (33,7%) e em região labial (24,0%), lentigo solar perioral 

(15,2%) e queilite actínica (13,8%) destacaram-se como as lesões mais 

prevalentes. Os trabalhadores indoor e os que possuíam algum hábito 

apresentaram ocorrência de lesões 19% e 21%, respectivamente maiores, 

quando comparados com trabalhadores outdoor e pessoas sem hábitos. A 

variável uso de boné/chapéu se mostrou associada com presença de lesões 

labiais (Qui2 = 1,328, p = 0,058). No limiar de significância, o tipo de trabalho 

também se mostrou associado com a ocorrência de lesões labiais (p = 0,042). 

Os homens apresentaram menor ocorrência de lesões periorais quando 

comparadas as mulheres (RP=0,716, p valor = 0,002). As lesões 

potencialmente malignas foram as mais identificadas, tanto em lábio como em 

pele. É importante, portanto, que seja estimulada a adoção de medidas de 

proteção contra a exposição solar excessiva, de forma correta e consistente.  

Palavras-chave: Prevalência; radiação solar; saúde do trabalhador; perioral; 

lábio  



              XXiI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
CICT	2011	

CÓDIGO: SB0863 

TÍTULO: ASSITÊNCIA DE ENFERMAGEM A UM PACIENTE PORTADOR DE 

DOENÇA RENAL CRÔNICA: RELATO DE CASO 
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Resumo:  

INTRODUÇÃO: a Doença Renal Crônica (DRC) é uma síndrome metabólica 

decorrente da perda lenta, progressiva e irreversível da função renal resultando 

no acúmulo de metabólitos tóxicos no organismo. OBJETIVOS: implementar a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) a um paciente com 

insuficiência renal crônica (IRC) em diálise. METODOLOGIA: relato de caso, 

desenvolvido em junho de 2011, realizado a partir do acompanhamento de um 

paciente portador de IRC, sexo masculino, 22 anos, internado para início de 

tratamento hemodialítico em um Hospital Universitário em Natal-RN. Os dados 

foram obtidos por meio de história clínica e exames físicos diários. 

RESULTADOS: as demandas de cuidados segundo as taxonomias da North 

American Nursing Diagnosis Association (NANDA), Nursing Interventions 

Classification (NIC) e Nursing Outcomes Classification (NOC) permitiram a 

identificação dos diagnósticos de enfermagem: fadiga; risco de perfusão renal 

ineficaz; risco de infecção; sendo esse último, o diagnóstico prioritário 

escolhido para a implementação das intervenções. Essas foram: Monitorar 

sinais e sintomas sistêmicos e locais de infecção; monitorar vulnerabilidade a 

infecção; examinar a condição de qualquer incisão cirúrgica/ferida. Resultado 

esperado: integridade do acesso à diálise. CONCLUSÃO: a implementação da 

SAE através de um plano de cuidado individualizado contribuiu na melhoria da 

qualidade da assistência prestada, fortalecendo o elo terapêutico entre 

enfermeiro e paciente.  

Palavras-chave: doença renal crônica; assistência de enfermagem  
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TÍTULO: Prevalência da Saúde Autorreferida: diferenças de acordo com a 

medida- referência 
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Resumo:  

A saúde autorreferida (SAR) é um conceito que incorpora dimensões física, 

mental e social e pode variar de acordo com a referência utilizada pelo 

indivíduo. O objetivo do estudo foi avaliar a prevalência da saúde autorreferida 

boa ou excelente (SAR-B) em uma população adscrita a uma Unidade de 

Saúde da Família em Santa Cruz/RN. Participaram do estudo 30 indivíduos 

maiores de 18 anos que responderam o Protocolo Multidimensional para 

Avaliação da Saúde – PMAS. O sujeito era solicitado a avaliar sua saúde 

globalmente, comparando-a com a de pessoas da mesma idade e com a 

própria saúde há um ano. Realizou-se análise descritiva com apresentação das 

freqüências simples e relativas das variáveis estudadas. Observou-se que a 

maioria dos indivíduos era jovem, do sexo feminino, casado ou em união 

estável, com ensino médio regular completo e com renda de até um salário 

mínimo. Observou-se que 56,7% consideram a SAR-B, sendo que 63,7% a 

consideram boa ou excelente quando comparada a saúde de outro indivíduo de 

mesma idade e 33,4% com relação a própria saúde de um ano atrás. A 

avaliação da saúde por instrumentos padronizados demonstrou que não houve 

comprometimento da saúde física, mental e social. A SAR varia de acordo com 

o referencial utilizado pelo sujeito, mas os resultados são preliminares e novas 

análises permitirão verificar a qualidade da SAR como medidas de saúde e sua 

relação com outras e dimensões da saúde avaliadas por instrumentos 

padronizados.  

Palavras-chave: Epidemiologia, saúde autorreferida, conceito de saúde.  
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TÍTULO: Selamento oclusal em cárie de dentina: Avaliação através de 

Microscopia Eletrônica de Varredura 

AUTOR: GABRIELA VOANY GALDINO BEZERRA 

ORIENTADOR: ISAUREMI VIEIRA DE ASSUNCAO PINHEIRO  

Resumo:  

A aplicação de selantes nas cicatrículas e fissuras, áreas extremamente 

vulneráveis à cárie, tem o objetivo de formar uma barreira física entre a 

superfície dentária e o meio bucal, prevenindo, assim, o início do processo 

carioso. Este trabalho objetivou avaliar a eficácia do uso do selante não só de 

forma preventiva, mas também curativa, em casos de cárie de dentina não 

cavitada. Sessenta molares decíduos foram selecionados e divididos em dois 

grupos: experimental e controle. O grupo experimental foi selado com 

Fluorshield e o grupo controle não recebeu qualquer intervenção clínica. 

Ambos os grupos foram acompanhados clinica e radiograficamente durante um 

ano, a cada quatro meses. Após um ano, os dentes, que já estavam em fase 

de rizólise foram removidos para análise em microscopia eletrônica de 

varredura (MEV), os demais dentes ainda não se encontram em fase de rizólise 

e portanto, ainda não foram extraídos. Os dentes do grupo experimental 

mostraram características típicas de cárie paralisada como dentina reacional e 

esclerose dentinária; já os dentes do grupo controle mostraram características 

de cárie ativa, como perda da estrutura dentinária com conseqüente destruição 

dos túbulos dentinários. Portanto, conclui-se que o selamento oclusal, nos 

casos de cárie em dentina sem cavitação, trata-se de um método efetivo e 

conservador no tratamento da cárie dental, o que pode vir a substituir, 

futuramente, o tratamento invasivo convencional (restauração).  

Palavras-chave: Selamento oclusal, resina composta, MEV  
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TÍTULO: Influencia da gonadotrofina coriônica eqüina (eCG) na densidade 
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Resumo:  

Estudos apontam para a importância do tratamento com eCG(Gonadotrofina 

coriônica equína) após o emprego de protocolos de IATF(Inseminação artificial 

de tempo fixo), de forma a aumentar as taxas de ovulação e prenhez. O 

tratamento de vacas com eCG promoveu aumento da densidade vascular do 

corpo lúteo, parâmetro importante para garantir o aporte sanguíneo essencial 

para funcionamento da glândula.O objetivo do trabalho foi avaliar a influência 

do eCG na densidade vascular do corpo lúteo de vacas. Foram utilizadas 15 

vacas mestiças de Nelore com escore corporal entre 2 e 3 que foram divididas 

em 3 grupos: o grupo controle foi submetido apenas ao protocolo de 

sincronização da ovulação (n=5), o grupo estimulado recebeu 400 UI de eCG 

no 4o dia após início do protocolo (n=6) e o grupo superovulado recebeu 

2000UI de eCG no 8odia após início do tratamento (n=5). No 6o dia, após a 

ovulação, os animais foram abatidos, os corpos lúteos coletados, 

imediatamente fixados em paraformaldeido a 10% e em seguida foram 

submetidos a processamento histológico. Para análise da densidade vascular, 

foram corados com ácido periódico de Schiff (PAS) com o intuito de marcação 

das células endoteliais e contagem dos vasos por estereologia. A densidade 

vascular luteínica média variou entre os grupos, sendo significativamente maior 

nos grupos superovulado e estimulado quando comparados ao controle (p< 

0,001).No entanto, não houve diferença estatística entre os grupos tratados 

com eCG.  

Palavras-chave: Corpo lúteo, Vascularização, protocolos hormonais  
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TÍTULO: Influência da idade e peso materno sobre os níveis de retinol no 

colostro das lactantes. 
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CO-AUTOR: ROBERTO DIMENSTEIN  

Resumo:  

A hipovitaminose A é considerada um problema importante de saúde pública, 

sobretudo em países em desenvolvimento, onde as gestantes, lactantes e 

lactentes são considerados grupos vulneráveis para esse tipo de carência 

nutricional. Pensando na importância do retinol nos primeiros estágios de vida 

da criança, considera-se o leite materno como sendo a principal fonte desta 

vitamina especialmente no período que se caracteriza a secreção do colostro 

humano. Por sua vez, a composição do leite materno pode ser influenciada 

pelo regime alimentar da mãe. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi 

avaliar a influência da idade e do peso materno sobre os níveis de retinol no 

colostro das lactantes. Participaram deste estudo 70 mulheres atendidas na 

Maternidade Escola Januário Cicco Natal/RN. Foram coletadas amostras de 

colostro, e o retinol foi analisado por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência. 

Para a análise estatística foi utilizado o teste t de Student. Essas parturientes 

foram classificadas conforme a faixa etária e o peso. A média geral de retinol 

no colostro das mulheres estudadas (n=70) foi de 61,6 + 24,1ug/dL. Não houve 

diferença estatística entre os níveis de retinol das mulheres que apresentaram 

adequado ganho de peso daquelas com ganho de peso inadequado (p=0,16) e 

entre as adolescentes e adultas (p=0,14), o que constata que as características 

de idade e ganho de peso não afetaram os níveis de retinol do colostro.  

Palavras-chave: Retinol, colostro, peso, idade materna.  
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CÓDIGO: SB0881 

TÍTULO: Analise da infraestrutura de Parque de Exposição do Rio Grande do 

Norte AUTOR: POLYANA HASBUN DE ALMEIDA 

ORIENTADOR: FIVIA DE ARAUJO LOPES CAVALCANTI 

CO-AUTOR: KAROLINE BATISTA DE PAIVA LOPES 

CO-AUTOR: ANNA SYNNARA CAVALCANTE OLIVEIRA 

CO-AUTOR: ANA LUIZA GUERREIRO  

Resumo:  

O experimento foi realizado nas instalações do parque de exposições, 

localizado na cidade de São Paulo Potengí - RN, durante a XIII Exposição de 

Caprinos e Ovinos do Potengí, no período de 03 a 05 de abril de 2009. Durante 

a exposição, foram alojados um total de 120 caprinos e 220 ovinos. Durante os 

três dias de evento, foram observadas a infra-estrutura do parque e suas 

instalações, utilizando como modelo de questionário para a pesquisa,onde 

observou-se que as baias estavam no sentido Leste-Oeste, a altura do pé-

direito das baias era de 4,0 m, e o seu tamanho era de 9 m2 alojando 

devidamente um animal por metro quadrado, todos os aspectos citados 

estavam de acordo com o padrão ideal. O parque não possuía comedouros, 

somente bebedouros que mesmo assim estavam quebrados, não possuía rede 

de esgoto, porém possuía rede elétrica e água encanada. O parque dispunha 

de Médico Veterinário de plantão mais não tinham sala e farmácia veterinária. 

Observou-se a presença de paisagismo circundante nas instalações.  

Observou-se ainda que não existia nenhum tipo de alojamento para os 

tratadores, sem embarcadouro próprio para ovinos e caprinos e pediluvio e 

ainda ausência de baias para quarentena e esterqueira, como também sala de 

feno e ração. A estrutura fisica do parque é regular e necessita mas precisa 

passar por algumas mudanças, para assegurar o conforto, sanidade e 

segurança dos animais e tratadores.  

Palavras-chave: Bem Estar, Intraestrutura, Ambiência, Exposição  



              XXiI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
CICT	2011	

CÓDIGO: SB0883 

TÍTULO: Avaliação do Bem Estar de Ovinos em Exposição Agropecuária da 

Região do Seridó do Rio Grande do Norte. 
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Resumo:  

O experimento foi realizado nas instalações do parque de exposições, da 

cidade de Caicó-RN, no período de 22 a 24 de maio de 2009 aonde foram 

alojados 211 ovinos. Objetivou-se avaliar o bem estar dos animais com 

realização durante os três dias de evento de análise de temperatura, umidade 

relativa do ar, luminosidade e velocidade do vento as 9 h e as 14 h, utilizando o 

anemômetro digital. Analisando a temperatura ambiente, observou-se que em 

sua maioria do tempo estava acima da zona de conforto térmico. Quanto a UR, 

observou-se que esteve dentro da faixa recomendada, com exceção do 

período da tarde do segundo dia. A Velocidade do Vento analisada estava 

dentro da velocidade recomendada. Quanto à luminosidade, observou-se que 

houve pouca variação. Foram coletados dados sobre infra-estrutura do parque, 

e suas instalações, verificando as condições de ambiência para provocar o 

bem estar destes. Conclui se que as baias estavam de acordo, no sentido 

Leste-Oeste, a altura do pé-direito dentro do padrão ideal com acomodação de 

um animal por metro quadrado. O parque não possuía rede de esgoto, 

esterqueira, alojamentos para tratadores, pedilúvio, farmácia veterinária, a rede 

elétrica era bastante precária. Mesmo com boa estrutura física, o parque deixa 

muito a desejar nas baias, precisando passar por algumas mudanças, para 

assegurar o conforto, sanidade e segurança dos animais.  

Palavras-chave: Ambiência, Conforto, Exposição, Instalações  
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CÓDIGO: SB0886 

TÍTULO: Efeito antifúngico de extratos de Turnera ulmifolia (Chanana), Lippia 

alba (Cidreira) , Commiphora myrrha (Mirra) e Punica granatum (Romã) sobre 

as leveduras patogênicas. 

AUTOR: REBECA MANUELLE ALEXANDRE DA COSTA SILVA 

ORIENTADOR: LEONARDO AUGUSTO REGO DE SOUZA  

Resumo:  

Diferentes culturas, desenvolvidas ou não, utilizam o potencial terapêutico dos 

vegetais no tratamento de doenças. Este trabalho teve como objetivo, a 

avaliação do potencial antifúngico do extrato aquoso das folhas dos vegetais 

Turnera ulmifolia (infuso a 10%), Lippia alba (decocto a 10 e 20%), 

Commiphora myrrha (decocto a 10 e 20%) e Punica granatum (decocto a 10 e 

20%), avaliado pelo método de difusão em meio sólido em placa de petri, onde 

discos de papel filtro foram impregnados com 20 µL dos extratos e incubação a 

28°C/48h. Isolados clínicos de Cryptococcus neoformans e Candida albicans 

foram utilizados. Após período de incubação, pode -se observar os seguintes 

halos de inibição de crescimento das leveduras do infuso da T. ulmifolia: para 

Candida albicans 8,2 mm, não atuando contra C. neoformans. O decocto de C. 

myrrha mostrou os seguintes halos de inibição: C. albicans, 9,5 mm (10%) e 10 

mm (20%) e C. neoformans, 9,5 mm (10%) e 10,5 mm (20%). O decocto de L. 

alba revelou os seguintes halos de inibição: para C. albicans, 7,5 mm (10%) e 

8,5 mm (20%) e C. neoformans, 17,5 mm (10%) e 20 mm (20%). Já os 

decoctos de P. granatum não apresentaram atividade antifúngica para essas 

leveduras. A partir dos dados obtidos conclui-se que T. ulmifolia e C. myrrha 

apresentaram atividade antifungica moderada nas concentrações testadas para 

essas três leveduras. L. alba atuou com uma boa atividade contra C. 

neoformas e moderada para C. albicans. Já a P. granatum não mostrou 

atividade.  

Palavras-chave: Plantas medicinais, Antifúngico, Leveduras patogênicas.  
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TÍTULO: Prevalência da infecção genital pelos vírus Herpes simplex tipos 1 e 2 

em mulheres atendidas no programa de rastreamento do câncer de colo do 

útero em Natal/RN 
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ORIENTADOR: JOSE VERISSIMO FERNANDES 

CO-AUTOR: RAÍZA NARA CUNHA MOIZÉIS 

CO-AUTOR: JOSELIO MARIA GALVAO DE ARAUJO  

Resumo:  

Os vírus Herpes simplex tipos 1 (HSV-1) e 2 (HSV-2) causam infecções 

persistentes, podendo produzir infecções líticas na pele e mucosas da boca, 

olhos e genitálias humanas, sendo a principal causa de úlceras genitais no 

mundo. O HSV-1 é associado principalmente a infecções orofaciais enquanto 

que o HSV-2 a infecções anogenitais, no entanto, em estudos recentes, a 

proporção de casos de herpes genital causados por HSV-1 têm aumentado 

consideravelmente. No Brasil, existem poucos estudos sobre HSV, 

principalmente estudos moleculares. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi 

realizar o levantamento epidemiológico de HSV-1 e HSV-2 em um segmento da 

população feminina do município da Grande Natal. Esse estudo incluiu 261 

mulheres sexualmente ativas, das quais se coletou uma amostra da cérvice 

uterina para a realização das análises moleculares. As amostras foram 

processadas para extração do DNA e então foram submetidas à PCR para a 

detecção da presença do DNA dos vírus HSV-1 e HSV-2 em reações 

específicas para cada tipo. A prevalência de HSV-1 foi maior que de HSV-2 na 

população estudada. A maioria das mulheres infectadas para ambos os tipos 

de HSV tinham entre 31e 39 anos. Não foi observada nenhuma associação 

entre a presença de ambos os sorotipos e as características sócio-

demográficas nem com os fatores de risco clássicos para as doenças 

sexualmente transmissíveis.  

Palavras-chave: HSV-1, HSV-2, infecções genitais  
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CÓDIGO: SB0889 

TÍTULO: AS PRÁTICAS INTEGRATIVAS EM SAÚDE E OS SERVIDORES DA 

ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UFRN 

AUTOR: ZUILA MOURA CAVALCANTI 

ORIENTADOR: MERCIA MARIA DE SANTI ESTACIO  

Resumo:  

O mês de abril de 2011 marcou o início das atividades da pesquisa A qualidade 

de vida laboral dos servidores da Escola de Enfermagem da UFRN. O objetivo 

da pesquisa consiste em investigar a influência da massagem, da reflexologia e 

do autoconhecimento na qualidade de vida laboral dos servidores da Escola de 

Enfermagem da UFRN. Participam da pesquisa 29 servidores que já 

receberam 02 (dois) atendimentos na maca e 03 (três) atendimentos na cadeira 

de massagem. Nas sessões são oferecidas técnicas de massagem, dentre elas 

Shiatsu e reflexologia. Para sistematizar a coleta de dados da pesquisa os 

participantes responderam uma anamnese antes do início dos atendimentos 

relatando sobre hábitos alimentares, profissionais, atividade física, problemas 

de saúde dentre outros. A pesquisa também utiliza uma ficha de 

acompanhamento onde é registrada a técnica aplicada, bem como a evolução 

dos participantes. Ao término dos 05 (cinco) primeiros atendimentos os 

pesquisados responderam uma ficha de pós-atendimento-1, relatando por 

escrito suas percepções e identificando possíveis melhoras e/ou desconfortos. 

Os dados preliminares da pesquisa – ainda em andamento – sinalizam que os 

participantes relatam melhoras significativas em relação ao humor e nas 

relações interpessoais no ambiente de trabalho. Os resultados preliminares 

sinalizam que alguns participantes: 1) incorporaram novos hábitos em sua vida; 

2) procuraram orientação médica, e 3) reclamação mais recorrente são 

problemas de coluna.  

Palavras-chave: Massagem. Servidores. Qualidade de vida laboral.  
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TÍTULO: Conselheiros de saúde: atores estratégicos para o controle social do 
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Resumo:  

Este trabalho teve como objetivo conhecer o perfil dos Conselheiros de Saúde 

do município de Parnamirim no RN, tendo em vista coletar informações úteis 

que ajudem a formatação de um programa de educação permanente para 

esses atores sociais. A coleta dos dados foi realizada no ano de 2009, durante 

uma visita à reunião do Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Parnamirim. 

Trata-se de um estudo descritivo exploratório com abordagem quali-

quantitativa. Do total de 32 Conselheiros de Saúde, 17 responderam o 

questionário, pois os demais estavam ausentes. O CMS de Parnamirim é 

constituído, em sua maioria (53%), de Conselheiros do sexo masculino. A faixa 

etária predominante é de 38 a 47 anos (35%). Do total dos respondentes, 58% 

concluíram o ensino médio e estão cursando a graduação. Grande parte (59%) 

dos Conselheiros conhece o regimento do CMS. 80% dos respondentes nunca 

participaram de processos de capacitação relacionados com a sua função de 

Conselheiro, dado bastante significativo para o propósito desse trabalho. 

Finalizando, o resultado da análise dos dados permitiu constatar a importância 

da informação e da capacitação para o bom desempenho da função de 

Conselheiros de Saúde, uma vez que esses atores sociais precisam se 

posicionar acerca das políticas de saúde formuladas e implantadas. Enfim, 

para garantir a sustentação dos princípios doutrinários do Sistema Único de 

Saúde (SUS).  

Palavras-chave: Gestão do SUS; controle social; conselheiros de saúde.  
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CÓDIGO: SB0904 

TÍTULO: Avaliação de Mutagenicidade do Alcalóide Esteroidal Solasodina 

AUTOR: CAIO GRACO XAVIER FERNANDES PIMENTA 

ORIENTADOR: VIVIANE SOUZA DO AMARAL  

Resumo:  

A solasodina é um alcalóide esteroidal, amplamente empregado na indústria 

farmacêutica como precursor na síntese de hormônios esteroidais como 

corticosteróides, anticoncepcionais de via oral e hormônios sexuais. 

Apesar de sua grande aplicação, observa-se uma carência de estudos 

científicos relacionados à segurança do composto no que diz respeito a 

avaliações dos potencias de mutagenicidade e carcinogenicidade.  

Para estas análises, o ensaio de micronúcleo com bloqueio da citocinese 

(CBMN) está sendo realizado em linfócitos humanos e na linhagem celular 

Hep-G2 (que expressa o mecanismo hepático próprio de ativação enzimática e, 

por ter origem hepática, metaboliza compostos com núcleo esteroidal, como é 

o caso da solasodina). Esta dupla análise é capaz de definir o possível 

potencial lesivo da solasodina antes e após seu metabolismo.  

As doses de solasodina empregadas no ensaio acima foram definidas através 

do ensaio do brometo de 3-(4,5-dimetiliazol-2- 

il)-2,5-difeniltetrazólio (MTT) com três rempos de exposição (24, 48 e 72 horas). 

Trata-se de um método de análise da viabilidade celular através do qual se 

mensura justamente a capacidade metabólica presente em células viáveis. 

Este ensaio expressou bem a curva de citotoxicidade da solasodina.  

Com as concentrações a serem utilizadas no ensaio CBMN definidas, o mesmo 

é realizado.  

Palavras-chave: Solasodina, CBMN, mutagenicidade, citotoxicidade, linfócitos, 

HepG2  
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TÍTULO: A importância da informação e assistência aos cuidadores de 

pacientes pós-AVE. 
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Resumo:  

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma síndrome caracterizada por início 

súbito de um déficit neurológico e suas repercussões envolvem transformações 

na vida cotidiana, tanto da pessoa, como da família e sociedade. Devido às 

sequelas, o indivíduo pode tornar-se depende para as suas atividades de vida 

diária (AVD ́s). Na maioria das vezes não são oferecidas informações 

relacionadas à doença do paciente e sob os principais cuidados a serem 

tomados pelo cuidador. A experiência de cuidar de alguém em casa que seja 

acometido pelo AVE torna-se cada vez mais frequente nas famílias. O objetivo 

do estudo foi analisar a importância da informação e assistência aos 

cuidadores de pacientes pós-AVE. Realizou-se uma revisão nas bases de 

dados da Biblioteca Virtual em Saúde (Scielo, Medline e Lilacs) onde foram 

selecionados artigos relacionados à assistência aos cuidadores de pacientes 

com AVE. Como critérios de inclusão utilizou-se: idioma português, publicações 

de 2008 a 2010 e os descritores: cuidadores, Acidente Vascular Encefálico e 

impacto psicossocial. Os artigos mostraram que ainda é muito grande o déficit 

de informação tanto do paciente quanto de seus cuidadores, dificultando 

significativamente a recuperação do paciente, pois há dificuldades em lidar com 

as situações vivenciadas. O processo de capacitação do cuidador resulta no 

desenvolvimento de estratégias efetivas de atenção à saúde, tornando o 

cuidado ao paciente mais eficaz e melhorando a qualidade de vida de ambos.  

Palavras-chave: Cuidador. Acidente Vascular Encefálico. Impacto psicossocial.  
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TÍTULO: Ontogenia ovariana de Prochilodus brevis mantido em cativeiro 
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Resumo:  

O conhecimento sobre a biologia reprodutiva dos peixes é fundamental para 

subsidiar ações de manejo e conservação das espécies, além de fornecer 

informações sobre a produtividade pesqueira, possibilitando assim a sua 

intensificação. A fim de descrever a ontogênese ovariana da curimatã 

Prochilodus brevis mantida em cativeiro,foram utilizados indivíduos nascidos 

em 15 de fevereiro de 2010.Foram realizadas coletas quinzenais entre julho de 

2010,com 140 dias de idade,e abril de 2011, nos tanques de piscicultura da 

Escola Agrícola de Jundiaí. Após a captura dos animais, as gônadas foram 

extraídas e submetidas a técnicas histológicas de rotina. Os Indivíduos “jovens” 

caracterizaram-se pela presença de ovócitos I e II verificados em fêmeas a 

partir de 140 dias. O inicio da “maturação ovariana” foi caracterizado pela 

presença de ovócito III, sendo observado aos 247 dias. O estádio maduro foi 

observado a partir de 274 dias, com a presença de ovócitos na fase V- 

vitelogênicos, e o estádio de regressão foi observado aos 359, fase 

caracterizada pela presença de ovócitos em atresia, visto que sendo uma 

espécie reofílica depende da migração durante o período reprodutivo, para que 

ocorra a desova.  

Palavras-chave: reprodução,peixe,psicultura.  
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DE ÍNDICES DE DEPRESSÃO EM IDOSOS 

PARTICIPANTES DOS GRUPOS DA USF- SANTARÉM 
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CO-AUTOR: NATHÁLIA LOPES FERREIRA  

Resumo:  

A depressão é um problema de saúde bastante freqüente na população 

principalmente dentre os idosos, sendo muitas vezes considerada comum por 

alguns profissionais da área da saúde, os quais afirmam ser uma conseqüência 

normal dos inúmeros problemas sócio-econômicos e de debilidades físicas, 

comumente apresentadas nesta faixa etária. (PINHO et al.,2009). Por ser uma 

patologia difícil identificação, a avaliação sistemática dos idosos consiste em 

uma forma eficaz de detectar a incidência da depressão e estimar qual o grau 

mais prevalente, demonstrando, assim, a grande relevância desta avaliação 

para a detecção precoce da depressão nesta população considerada de risco. 

Este trabalho trata-se de uma pesquisa realizada na Unidade de Saúde da 

Família de Santarém Natal-RN, envolvendo 42 idosos com idade superior a 60 

anos, visando verificar o índice de depressão dentre os participantes do grupo 

de idosos da USF- Santarém por meio de um instrumento de coleta de dados 

em forma de questionário, e através dos dados avaliados pela Escala de 

Depressão Geriátrica GDS-30, que apesar de ser um recurso simples, é 

importante no diagnóstico de um possível indício depressivo. (YESAVAGE, 

1983).  
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TÍTULO: DESVENDANDO AS COMPETÊNCIAS E PRÁTICAS DOS 
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Resumo:  

O presente trabalho tem por objetivo analisar as competências e práticas do 

Agente Comunitário de Saúde (ACS), para maior esclarecimento da população. 

A metodologia adotada neste trabalho compreende a pesquisa bibliográfica. 

Nessa perspectiva, foi realizada uma busca em periódicos eletrônicos e na 

base de dados digitais realizada na BIREME, BDTD (Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações), Biblioteca Digital da USP, UFMG, e 

Unicamp, onde foram analisadas dissertações de mestrado e teses de 

doutorado, sendo os critérios de inclusão, os trabalhos publicados entre 2005 a 

2009. Observa-se que os ACS passaram atuar na mediação das necessidades 

das famílias e do serviço de saúde, desenvolvendo um trabalho preventivo, 

orientador, educacional em saúde e cidadania da comunidade, além de 

proporcionar conhecimentos diversos em torno da questão do processo saúde-

doença. Dessa forma, cabe ao ACS desenvolver atividades de prevenção de 

doenças e promoção da saúde, por meio de ações educativas individuais e 

coletivas, nos domicílios e na comunidade. Sendo assim, este trabalho 

contribui para o aprofundamento da temática evidenciada através de novas 

pesquisas e utilização de outras metodologias, sendo este profissional de total 

importância para a sociedade.  

Palavras-chave: Promoção da saúde, Agente Comunitário de Saúde, Processo 

de Trabalho  
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Resumo:  

O objetivo deste estudo foi avaliar os marcadores de consumo alimentar do 

SISVAN, e o Estado Nutricional de gestantes atendidas na Maternidade Escola 

Januário Cicco, Natal/RN. Trata-se de um estudo de caráter exploratório e 

transversal, envolvendo uma amostra de 117 gestantes atendidas para 

procedimento de parto, com idades entre 19 a 39 anos. Foi visto que 76,9% do 

total das gestantes possuem o consumo irregular de salada crua; 82% tem 

consumo irregular de legumes e verduras cozidos; 58,1% tem o consumo 

regular de frutas frescas ou salada de frutas; 95,7% o consumo irregular de 

batata frita, batata de pacote e salgados fritos; 87,2% tem o consumo irregular 

de hambúrgueres e embutidos, e 90,6% possuem consumo irregular de 

refrigerante. A partir do IMC gestacional, classificou-se 36,4% das gestantes 

em eutrofia; 27,3% em sobrepeso e 26,3% em obesidade. Por fim, as obesas, 

com sobrepeso, eutrofia e baixo peso possuem o consumo regular apenas de 

feijão e leite e seus derivados, já as gestantes eutróficas, consomem 

regularmente também bolachas/biscoitos salgados ou salgadinhos de pacote. 

Conclui-se que o consumo alimentar de salada crua e vegetais cozidos, assim 

como de alimentos industrializados são irregulares por parte das gestantes e 

quanto ao estado nutricional, um maior número de mulheres aumentaram de 

peso no final da gestação, sendo diagnosticadas com sobrepeso ou obesidade.  

Palavras-chave: Gestantes; Consumo Alimentar; SISVAN; Estado Nutricional.  
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TÍTULO: Medidas preventivas do acidente por queimadura em crianças 

AUTOR: SABRINA DA SILVA SOUZA 

ORIENTADOR: GLAUCEA MACIEL DE FARIAS  

Resumo:  

OBJETIVO: identificar na literatura pesquisada, o principal agente causal de 

queimaduras em crianças menores de 15 anos de idade e o local de maior 

ocorrência de acidente. METODOLOGIA: pesquisa bibliográfica utilizando 

artigos disponíveis na íntegra na BVS nas bases de dados LILACS, SCIELO, 

MEDLINE e REUOL, dos últimos 05 anos, em português, inglês e espanhol. 

RESULTADOS: dos 76 artigos encontrados, 13 (17%) foram selecionados e os 

demais foram excluídos, pois cerca de 44% tratam de acidentes envolvendo 

adultos ou idosos, e 38% abordam as complicações ocasionadas por este tipo 

de lesão. Verificou-se que as vítimas entram em contato, na grande maioria 

dos casos, com líquidos superaquecidos, sendo predominante esse agente 

causal entre as crianças de 1 a 4 anos de idade. Nas demais faixas ocorrem 

acidentes também por contato com a chama de fogo, uso de álcool e 

querosene. O local de maior incidência de acidentes é o próprio domicílio. 

CONCLUSÃO: o agente causal principal de lesões por queimaduras em 

crianças são os líquidos quentes e o local de maior ocorrência é a própria 

residência, especialmente a cozinha. Foi notado que grande parte destes 

acidentes ocorre por falta de supervisão dos pais, os quais devem ser 

orientados a preveni-los, com medidas como: não deixar crianças pequenas 

entrar na cozinha, e se entrarem devem ser mantidas longe de fogões e 

panelas; Não deixar ao alcance das crianças os eletrodomésticos e materiais 

inflamáveis.  
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TÍTULO: Cuidados de enfermagem prestados ao paciente submetido à 

prostatectomia: revisão integrativa da literatura 
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Resumo: Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de próstata 

é o tipo de câncer mais comum na população masculina. A prostatectomia é 

um dos tratamentos disponíveis e pode trazer complicações para o indivíduo. A 

enfermagem tem papel fundamental no cuidado ao paciente submetido à 

prostatectomia. Assim, o presente trabalho tem como objetivo apresentar o 

conhecimento presente na literatura sobre os cuidados de enfermagem ao 

paciente prostatectomizado. A pesquisa foi feita nas bases de dados Scopus, 

Cinahl, Pubmed, Lilacs e Cochrane. Utilizou-se os descritores Cuidados de 

Enfermagem, Prostatectomia e Período Pós-Operatório e o cruzamento entre 

eles. Analisou-se 15 artigos. Foram criadas seis categorias – orientações sobre 

o período pós-operatório, tratamento da incontinência, tratamento da disfunção 

erétil, tratamento da dor, acompanhamento psicológico, e tratamento da 

hiponatremia. Em cada uma foram elencados os cuidados pertinentes. O 

cuidado mais citado nos artigos foi “dar explicações quanto ao tempo de 

recuperação, a evolução desse período e orientar exercícios que acelerem 

esse processo”. Observou-se a necessidade de a enfermagem orientar o 

paciente e seu cônjuge/cuidador sobre o período pós-operatório. O que pode 

contribuir para um melhor enfrentamento desse período, sem tantos prejuízos 

psicológicos. Constatou-se a carência de conhecimento do paciente e espera-

se que esse estudo sensibilize a enfermagem a trabalhar mais a orientação e a 

informação.  

Palavras-chave: Cuidados de Enfermagem; Prostatectomia; Período Pós-

Operatório.  
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TÍTULO: QUALIDADE HIGIÊNICO-SANITÁRIA DE POLPA DE CAJU 

PROCESSADA COM TRATAMENTO TÉRMICO E CÁLCIO 

AUTOR: ILANNA MARQUES GOMES DA ROCHA 

ORIENTADOR: ANGELA MARIA SOARES CARDONHA  

Resumo:  

O presente estudo teve como objetivo avaliar a eficiência do tratamento térmico 

e cálcio na qualidade higiênico-sanitária da polpa de caju durante o 

armazenamento sob temperatura de congelamento. Para tanto, foram colhidos 

pedúnculos de caju anão precoce CCP-76 na fazenda da Empresa de 

Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte(EMPARN), sendo estes 

cortados em pequenos pedaços e submetidos a 4 diferentes tratamentos: 

imersão em água por 15 minutos com e sem aquecimento, imersão em solução 

de cloreto de cálcio a 1% por 15 minutos com e sem aquecimento. A seguir os 

frutos foram triturados, acondicionados em sacos plásticos herméticos e 

armazenados a -18oC. Após 0 (logo após processamento da polpa), 30, 60, 90 

e 120 dias de armazenamento sob congelamento, realizou-se as seguintes 

análises microbiológicas: NMP de coliformes a 45 oC, pesquisa de Salmonella, 

contagem de bolores e leveduras e bactérias psicotrófilas, segundo os métodos 

adotados pelo FDA (1992). Os resultados obtidos nas análises indicaram 

ausência de Salmonella em 25g da amostra, NMP de coliformes <3/g e 

contagem estimada de bactérias psicotrófilas e bolores e leveduras < 1x 101/g. 

Conclui-se que os resultados encontrados refletiram as boas condições 

higiênicas durante a colheita, transporte e armazenamento, além da adequada 

manipulação da matéria-prima pesquisada, tendo em vista que todos os 

valores correspondentes às determinações microbiológicas estavam dentro dos 

limites estabelecidos pelos padrões em vigor.  
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TÍTULO: Efeito de polissacarídeos do fungo Scleroderma nitidum na 
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Resumo:  

Diversas propriedades farmacológicas têm sido atribuídas aos compostos 

isolados de fungos. Recentemente, têm-se referido quanto à capacidade 

desses compostos, de modular o sistema imunológico, além de suas ações 

antitumoral, antiviral, antibiótica e antiinflamatória. O objetivo deste estudo foi 

avaliar a modulação dos níveis de NO2/NO3, que são indicadores da síntese 

de óxido nítrico, no lavado peritoneal de camundongos Swiss com peritonite 

induzida por tioglicolato e zymosan. Neste modelo, os animais foram 

anestesiados e submetidos ao tratamento com diferentes doses de 

polissacarídeos de S. nitidum (10, 30 e 50 mg/kg). 30 minutos após o 

tratamento, foi realizada a indução da inflamação pela administração 

intraperitoneal de tioglicolato de sódio ou zymosan. 3 horas após, o lavado 

peritoneal foi coletado para determinação dos níveis de óxido nítrico com o 

reagente de Griess. No modelo de peritonite induzida por tioglicolato de sódio, 

observa-se que os polissacarídeos do fungo S. nitidum demonstraram redução 

significativa dos teores de NO2/NO3 da ordem de 32±10%, na dose de 10 

mg/kg em relação ao controle positivo. Entretanto, no modelo de peritonite 

induzida por zymosan, não foi observado redução significativa dos teores de 

NO2/NO3 em nenhuma das doses testadas. Desta forma é possível que os 

polissacarídeos de Scleroderma nitidum apresentem diferentes padrões de 

modulação dos níveis de NO2/NO3 e mais estudos precisam ser realizados 

para investigar tal efeito.  

Palavras-chave: Scleroderma nitidum, óxido nítrico, peritonite.  
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TÍTULO: Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) ao Escolar da 

Rede Pública 
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Resumo: Introdução: A fase escolar representa um período de mudanças que 

requer promoção da saúde, podendo utilizar para tal a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem que contribui para promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação da saúde, ultrapassando os muros institucionais, 

condizente com as novas estratégias de atenção à saúde. Objetivos: Identificar 

as situações de saúde do escolar conforme padrões funcionais de saúde de 

Gordon e Identificar os Diagnósticos de enfermagem de acordo com NANDA-I. 

Metodologia: População composta por escolares dos turnos 

matutino/vespertino. Na coleta de dados foi realizada avaliação da saúde 

utilizando um instrumento baseado nos Padrões Funcionais de Saúde 

propostos por Gordon, culminando com o raciocínio de diagnóstico da 

taxonomia NANDA-I. Resultados: Os rótulos diagnósticos identificados com 

maior freqüência: Manutenção ineficaz da Saúde; Nutrição alterada 

mais/menos do que o necessário; Constipação; Estilo de vida sedentário; 

Insônia; Distúrbio da imagem corporal; Processos familiares interrompidos; 

Conhecimento sexual deficiente; Disposição para bem-estar espiritual 

aumentado. Discussão: A identificação dos problemas de saúde se faz 

necessário pois permite orientações necessárias para sua resolução. 

Conclusão: O trabalho de enfermeiros em educação em saúde é necessário na 

promoção da saúde, pois com maior conhecimento é possível reduzir agravos 

a saúde através de medidas educativas.  

Palavras-chave: Enfermagem,Sistematização da Assistência de Enfermagem, 
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Resumo:  

A presente pesquisa tem como objetivo identificar motivações para o ingresso 

em Nutrição, dentre os estudantes desse curso que praticavam atividade física 

no Ensino Médio. Para isso, foi desenvolvido um estudo qualitativo utilizando a 

técnica de análise temática mediante uma entrevista semi-dirigida realizada 

com 10 graduandos de Nutrição da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte que praticavam esportes antes do ingresso no curso; e tendo como 

marco teórico referencial a teoria da complexidade de Morin. Na entrevista, as 

perguntas envolviam questões sobre quais fatores influenciaram na escolha do 

curso acadêmico, a vivência nas práticas esportivas precedentes à graduação 

e se essas práticas interferiram nos hábitos de vida dos entrevistados. Os 

resultados revalaram que, para a maioria dos entrevistados, a prática esportiva 

foi um fator expressivo de influência na escolha do curso de Nutrição, embora 

outros a praticassem apenas por hobby e tenham afirmado a ausência dessa 

influência. Portanto, é importante ressaltar que, a partir de práticas saudáveis e 

prazerosas, houve uma preocupação de consumo de nutrientes para melhor 

desempenho físico, assim aumentando o interesse na área de nutrição esse 

sendo o grande motivador para a escolha do curso.  
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              XXII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
e-CICT	2011	

	
	

CÓDIGO: SB0943 

TÍTULO: NEOPLASIAS EPITELIAIS DE GLÂNDULAS SALIVARES: ANÁLISE 

DE 303 CASOS EM UMA POPULAÇÃO BRASILEIRA 

AUTOR: FERNANDA GONDIM LEMOS DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: ANTONIO DE LISBOA LOPES COSTA 

CO-AUTOR: PEROLA TEIXEIRA DE LIMA  

Resumo:  

Objetivos: realizar uma análise da freqüência relativa e distribuição dos 

tumores de glândulas salivares de uma população brasileira, abordando os 

aspectos clínicos de acordo com o diagnóstico histopatológico, e estabelecer 

possíveis correlações entre estes aspectos, procurando diferenciar as 

neoplasias benignas das malignas. Estudo: Coort retrospectivo. Metodologia: 

Casos diagnosticados como tumores de glândulas salivares, registrados nos 

arquivos de um hospital de referência, no período de 1989 a 2005, foram 

selecionados. Obteve-se dados como: idade, sexo, cor da pele, localização da 

lesão, tamanho (cm), tempo da doença (ano), dor, ulceração, consistência, 

paralisia, tipo de crescimento, implantação, metástase regional ou à distância e 

o diagnóstico histopatológico. Realizou-se análise descritiva, testes de 

associação, comparação de médias, de correlação e análise de regressão 

linear. Resultados: Dos 303 tumores estudados, 71,0% eram benignos e 29,0% 

malignos. Afetaram mais as mulheres. O adenoma pleomórfico foi a neoplasia 

benigna mais encontrada e o Carcinoma Mucoepidermóide a maligna. A média 

de idade foi 49,2 e 58,5 anos, respectivamente. Conclusões: Os resultados 

parciais indicaram que os tumores benignos em glândula Parótida e no sexo 

feminimo foram mais freqüentes, às médias de idade dos benignos e malignos 

foram: 49,2 e 58,5, respectivamente, cuja diferença é significativa. O tipo 

histológico mais comum benigno foi o Adenoma Pleomófico e o maligno o 

mucoepidermóide.  

Palavras-chave: Glândula Saliavar. Neoplasia. Tumor  
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Resumo:  

Objetivos: O propósito do estudo foi verificar os efeitos de um programa de 

reabilitação em grupo na funcionalidade de indivíduos com Osteoartrite de 

joelho. Métodos: Este é um estudo experimental que envolveu 30 voluntários 

portadores de Osteoartrite no joelho com idade superior a 50 anos. Os 

indivíduos foram alocados aleatoriamente em dois grupos: o primeiro assistiu 

uma aula educativa (Grupo Controle), enquanto o segundo participou de um 

programa de reabilitação em grupo (Grupo Experimental). Foi realizada uma 

avaliação de todos os pacientes pré e pós-período de intervenção quanto à 

capacidade funcional, por meio do questionário de Lequesne e testes 

funcionais. Resultados: O Grupo Experimental apresentou uma redução 

significante do índice de incapacidade funcional após o período experimental 

(P=0,0001) em relação ao Grupo Controle (P=0,028). Houve também uma 

melhora significativa pós-intervenção da força muscular, aptidão motora e 

capacidade cardiovascular no Grupo Experimental (P<0,05). Conclusão: O 

programa de reabilitação em grupo foi eficaz em melhorar as aptidões físicas e 

reduzir a incapacidade funcional de indivíduos com Osteoartrite de joelho, 

podendo ser considerado uma alternativa viável e eficiente no tratamento 

dessa doença.  

Osteoartrite; Funcionalidade; Reabilitação. 
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Resumo:  

O polimorfismo bialélico do TNF-alfa envolvendo a substituição de uma 

guanosina por uma adenosina na posição –308, do sítio de restrição NcoI no 

promotor do gene, determina a existência do alelo raro TNF2, o qual tem sido 

associado a altos níveis da citocina TNF-alfa. Assim, o conhecimento prévio do 

genótipo de indivíduos para este locus permite avaliar o potencial nível de 

produção de TNF alfa em indivíduos estimulados, o que pode permitir a 

prevenção de situações induzidas pelo excesso de produção desta citocina. A 

técnica de PCR, usando DNA genômico como molde, seguida de RFLP 

(Restriction Fragment Length Polymorphism), foi utilizada neste estudo para a 

identificação do polimorfismo bialélico NcoI envolvendo a região -308 do gene 

que codifica o TNF alfa e posterior genotipagem de 38 indivíduos, recrutas do 

Exército Brasileiro. Os resultados de PCR-RFLP mostram freqüências 

genotípicas de 53,8%, 30,7% e 15,3% para os genótipos TNF1/TNF1, 

TNF1/TNF2 e TNF2/TNF2 respectivamente. Esses resultados mostram que o 

genótipo mais freqüente na população deste estudo envolve o alelo selvagem, 

seja em homozigose ou em heterozigose. Estudos futuros deverão indicar o 

significado da expressão desse polimorfismo nesta população.  
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Resumo:  

Glucanas são polissacarídeos modificadores da resposta biológica encontrados 

em fungos, bactérias, algas e plantas. O presente estudo teve por objetivo a 

extração de uma glucana, a partir do fermento biológico (Saccharomyces 

cerevisiae) e sua caracterização estrutural. A glucana foi obtida pelo método de 

HASSID; JOSLYN; MCCREADY (1941) com algumas modificações. Para 

confirmar e caracterizar o produto final da reação foi determinada a 

concentração de açúcares totais, proteínas e compostos fenólicos, além da 

análise da amostra, por espectrometria de ressonância magnética nuclear 

(13C, 1H e DEPT-135). A partir da determinação de açúcares totais verificou-se 

que o polissacarídeo extraído era composto unicamente por moléculas de 

glicose. Pelos testes realizados, proteínas e compostos fenólicos não foram 

detectados. O espectro de ressonância magnética nuclear do carbono 13 (13C-

NMR) revelou a ocorrência de seis sinais para os deslocamentos químicos dos 

átomos de carbono: 102,85 ppm (C- 1), que corresponde ao carbono B-

anomérico; 85,95 ppm (C-3); 76,26 ppm (C-5); 72,94 ppm (C-2); 68,41 ppm (C-

4) e 60,91 ppm (C-6), indicando assim que o polissacarídeo continha unidades 

homogêneas repetidas de monossacarídeos. A confirmação do carbono 6 (C-6) 

em 60,91 ppm foi obtida pelo sinal invertido de CH2 no espectro DEPT 13C-

NMR. Pelo exposto, os resultados do espectro 1H-13C RMN confirmaram que 

foi possível a purificação de uma homoglucana com ligações glicosídicas do 

tipo B-(1,3).  

Palavras-chave: GLUCANA. SACCHAROMYCES CEREVISIAE. 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR  
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TÍTULO: MEDIDAS DE PRESSÕES RESPIRATÓRIAS MÁXIMAS EM 

CRIANÇAS SAUDÁVEIS COM MANOVACUÔMETRO ANALÓGICO E 

DIGITAL 

AUTOR: RENATA NÓBREGA DELGADO 

ORIENTADOR: KARLA MORGANNA PEREIRA PINTO DE MENDONCA 

CO-AUTOR: GLÊNIA SOARES SALDANHA 
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Resumo:  

O propósito deste estudo foi comparar os resultados obtidos na avaliação das 

pressões respiratórias máximas de crianças saudáveis utilizando 

manovacuometria analógica e digital. Foram avaliadas 49 crianças saudáveis 

de ambos os sexos com faixa etária entre 07 e 11 anos. Foram coletados os 

dados pessoais e antropométricos além de mensuradas as pressões 

respiratórias máximas (PRM) através dos manovacuômetros digital e 

analógico. Os dados foram analisados através do software SPSS 15.0, 

atribuindo-se o nível de significância de 5%. Inicialmente foi realizada uma 

estatística descritiva para caracterização da amostra. Após a verificação da 

normalidade dos dados através do teste Kolmogorov-Smirnov foi utilizado o 

teste t-student não-pareado para comparar as medidas de PImáx e PEmáx dos 

dois instrumentos. Os achados deste estudo sugerem diferença entre as PRM 

nos sistema digital e analógico quando comparados o pico de pressão 

registrado no equipamento digital com a pressão máxima sustentada no 

analógico. O mesmo não foi observado quando foram comparadas as duas 

pressões de pico nos dois sistemas, analógico e digital.  

Palavras-chave: Criança, músculos respiratórios, força muscular.  
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TÍTULO: Cuidados de Enfermagem para a Pessoa Idosa no Domicílio AUTOR: 
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ORIENTADOR: REJANE MARIA PAIVA DE MENEZES 

CO-AUTOR: RENATA SILVA SANTOS  

Resumo:  

O processo de envelhecimento nas últimas décadas no Brasil traz expectativas 

para os setores sociais e de saúde, relacionadas principalmente ao setor saúde 

e da previdência social. De um lado, se vê as instituições públicas de 

atendimento a população idosa em fase de estruturação, sem organização 

suficiente ao atendimento das doenças crônicas não transmissíveis nos níveis 

de baixa, média complexidade e alta complexidade e, de outro, o aumento 

cada vez maior de uma demanda por esses serviços. Na tentativa de 

adequação ao melhor atendimento, ao grupo de idosos, o Ministério da Saúde, 

cria a partir de 1994, o modelo da Estratégia Saúde da Família (ESF), com o 

propósito de reorganizar esse atendimento e melhorar o acesso aos serviços 

de saúde. Nessa perspectiva, o atendimento é centrado na família e no 

domicílio, através de ações de promoção e prevenção à saúde. Este estudo 

teve o objetivo de caracterizar os cuidados de enfermagem para idosos com 

dependência de saúde no domicílio. Foi utilizada a técnica de grupo focal com 

sete enfermeiras, integrantes da ESF em um município da região agreste do 

Rio Grande do Norte. Os resultados informam que a visita domiciliária realizada 

pela equipe de saúde, é um instrumento facilitador e importante na realização 

dos cuidados de enfermagem, por possibilitar uma aproximação com a 

realidade e condição de vida da pessoa idosa e permitir um atendimento 

holístico, muito embora, na prática não seja realizada de forma sistemática e 

periódica.  

Palavras-chave: Enfermagem, Idoso, Visita domiciliária  
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TÍTULO: Nanotecnologia farmacêutica aplicada ao desenvolvimento de 

micropartículas de quitosana contendo triancinolona 
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Resumo:  

Os sistemas particulados poliméricos merecem destaque na literatura científica 

por sua versatilidade terapêutica e liberação controlada. A quitosana é um 

polímero natural de uso difundido como matriz polimérica no desenvolvimento 

de sistemas particulados de liberação de fármacos, por ser biocompatível, 

biodegradável e de baixo custo. A triancinolona é um glicocorticóide com 

propriedades antiinflamatórias e imunossupressoras de ampla aplicação 

terapêutica. Este trabalho objetiva obter e caracterizar novos sistemas de 

liberação controlada para a triancinolona a partir de sistemas particulados de 

quitosana, além de vislumbrar a ampliação dos estudos farmacológicos da 

triancinolona com aplicação nanotecnológica. A metodologia usada para a 

preparação dos sistemas particulados foi a de coacervação/gelificação 

ionotrópica e secagem por liofilização. Os sistemas particulados obtidos sem 

fármaco apresentaram tamanho médio de partícula de 1467,5 ± 83,7 nm e PDI 

de 0,135, e potencial zeta de 20,91 ± 1,81 mV. Já as partículas contendo a 

triancinolona na razão polímero:fármaco 10:1 apresentaram tamanho médio de 

partícula de 800,1 ± 33, 9 nm e PDI de 0,254, e potencial zeta de 25,22 ± 0,30 

mV. No presente estudo, o aumento da razão polímero:fármaco de 1:0,5 para 

1:1,5 nos sistemas particulados melhorou a taxa de encapsulação e modificou 

a cinética de liberação da triancinolona, aumentando o efeito burst e o 

percentual de fármaco liberado.  

Palavras-chave: Sistemas poliméricos, triancinolona, quitosana  
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Resumo:  

A goiaba (Psidium guajava L.) pertencente à família Myrtaceae, é bastante 

apreciada pelo seu sabor e riqueza em vitamina C. O presente trabalho teve 

como objetivo testar a influência do meio de cultura na germinação in vitro da 

goiaba, visando futuramente estabelecer um protocolo de micropropagação. O 

experimento desenvolvido testou, no laboratório de Biotecnologia e 

Conservação de Espécies Nativas da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, a influência do meio MS básico (T0), ponte de papel em água destilada 

(T1) e vermiculita (T2), no estabelecimento de plântulas dessa espécie. As 

sementes passaram por processo de desinfestação sendo imersas em álcool 

70% por 10 min., hipoclorito de sódio (2%) por 10 min., e três lavagens em 

água destilada por 5 min. cada. O delineamento experimental foi inteiramente 

casualizado com três tratamentos e duas repetições totalizando 60 sementes 

por tratamento, e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 

significância. As variáveis analisadas foram: taxa de germinação, tempo médio 

de germinação e índice de velocidade de germinação (IVG). Verificamos 

diferença significativa na taxa de germinação, com melhor resultado nos 

tratamentos T1 e T2. Em relação ao IVG e ao tempo médio, houve diferença 

representativa, sendo os melhores resultados obtidos no tratamento T2. Diante 

dos resultados, observa-se que para germinação in vitro da espécie Psidium 

guajava L., recomendamos dentre os tratamentos utilizados, em vermiculita.  

Palavras-chave: Psidium guajava L., cultura de tecidos, micropropagação  
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TÍTULO: Busca ativa de mulheres com lesões precursoras para câncer de colo 

uterino em abandono após exame de Papanicolau. 
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Resumo:  

O câncer de colo uterino é o segundo tipo mais freqüente entre as mulheres. 

Contudo, é um câncer que apresenta altos potenciais de prevenção e cura 

quando o diagnostico é precoce. Lesões precursoras exercem influência na 

evolução para esse câncer, as quais são passíveis de diagnóstico e tratamento 

na atenção básica quando o seguimento das mulheres é feito adequadamente. 

Busca-se conhecer o perfil sociodemográfico e gineco-obstétrico, avaliar a 

evolução e identificar as queixas ginecológicas atuais das mulheres 

cadastradas na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Ponta Negra que 

realizaram o exame de Papanicolau e apresentaram alterações citológicas, no 

período de 2005 a 2010, não seguidas pelo serviço. Trata-se de um survey 

exploratório, efetuado através de pesquisa nos livros de controle padrão da 

UBS, com identificação das mulheres que estão com perda de seguimento. 

Serão realizadas visitas domiciliárias para aplicação de formulários de 

entrevista, realização de educação em saúde e retomada do seguimento. 

Dados parciais mostram que foram realizados 2.795 exames de Papanicolaou 

no período de 2005 à 2009: 159 (100%) exames apresentaram alterações, 

sendo 100 (62,89%) referentes à lesão de baixo grau; 5 (3,14%) à lesão de alto 

grau; 18 (11,32%) à células escamosas atípicas de significado indeterminado; 

28 (17,61%) à metaplasia escamosa imatura e 8 (5,03%) referentes à células 

escamosas de significado indeterminado possivelmente não neoplásicas.  

Palavras-chave: Enfermagem, Câncer de colo uterino, Seguimento, 

Papanicolaou  
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PARA USO POR SONDA EM PACIENTES DE UM HOSPITAL 
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CO-AUTOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO 
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Resumo:  

Nos hospitais, a administração de medicamentos por sonda tem se tornado 

prática comum e apresenta-se como via alternativa para a administração oral 

de medicamentos. Para alguns medicamentos essa conduta pode representar 

um risco potencial para alterar suas características físico-químicas e 

farmacológicas. O objetivo foi avaliar a estabilidade de formas farmacêuticas 

submetidas a processo de trituração para uso por sonda no âmbito do Hospital 

Universitário Onofre Lopes. O estudo foi iniciado por meio de levantamento dos 

medicamentos sólidos orais adaptados para uso via sonda. Definiu-se o início 

do estudo por captopril comprimido. O parâmetro doseamento foi estabelecido 

como essencial, uma vez que o estudo de estabilidade realizado pela indústria 

farmacêutica não se aplica ao comprimido triturado. O teor de umidade também 

foi avaliado nas mesmas condições experimentais. O teor de fármaco foi 

avaliado para os intervalos de 0, 1, 3, 6, 12, 24 e 48 horas, apresentando 

valores inferiores ao preconizado pela farmacopéia brasileira a partir de 12 

horas, atingindo valores de 87,46±0,41% do valor declarado após 48 horas. O 

teor de umidade adquirida para o intervalo de tempo proposto foi inferior a 

0,02±0,03%. Revisão de literatura revelou completa escassez de estudos na 

área de interesse. A degradação do fármaco foi suficiente para desaconselhar 

o uso de captopril por esta via de administração para intervalos superiores a 12 

horas após o processo de trituração da forma farmacêutica.  

Palavras-chave: sonda, adaptação, captopril comprimido, estabilidade de 

medicamentos.  
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Resumo:  

O exame de Papanicolaou é um eficiente método de prevenção secundária do 

câncer de colo uterino. Para a efetividade desta prevenção, é imprescindível 

que a mulher receba o resultado do exame e conclua o tratamento. No Brasil 

as taxas de mortalidade deste câncer continuam elevadas e a interrupção no 

seguimento torna essa condição um problema de saúde pública. Objetiva-se 

conhecer o perfil sociodemográfico das mulheres cadastradas na Unidade 

Básica de Saúde (UBS) de Ponta Negra em Natal que realizaram o exame de 

Papanicolaou e apresentaram resultados alterados da citologia no período de 

2005 a 2010, não seguidas pelo serviço. Trata-se de um estudo survey, 

executado através do levantamento dos dados estatísticos nos livros de 

controle padrão, seguido por identificação das mulheres que estão com perda 

de seguimento. Após esse momento serão planejadas visitas domiciliárias com 

posterior aplicação de formulários de entrevista e distribuição de folders 

educativos e retomada do seguimento. Dados parciais apontam que foram 

realizados 2.795 exames de Papanicolaou no período de 2005 à 2009. Destes 

159 apresentaram alterações, sendo 100 (62,89%) correspondentes à lesão de 

baixo grau; 5 (3,14%) à lesão de alto grau; 18 (11,32%) à células escamosas 

atípicas de significado indeterminado; 28 (17,61%) à metaplasia escamosa 

imatura e 8 alterações (5,03%) referentes à células escamosas de significado 

indeterminado possivelmente não neoplásicas.  

Palavras-chave: Enfermagem, diagnóstico precoce, câncer de colo uterino, 

seguimento.  
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CENTROS DE CONVIVÊNCIA DA ZONA URBANA DA CIDADE DE SANTA 
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Resumo: INTRODUÇÃO: Os espaços de convivência para o idoso atendem 

aos princípios e diretrizes da "Política Nacional do Idoso". Esse espaço visa a 

resgatar as capacidades adaptativas do idoso para que ele possa usufruir 

permanentemente do intercâmbio de relações com a sua família e a sociedade. 

OBJETIVO: Descrever o perfil sócio demográfico dos idosos cadastrados nos 

centros de convivência da zona urbana da cidade de Santa Cruz/RN. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, de caráter exploratório 

realizado através da análise de dados de idosos integrantes de grupos de 

convivência. Usou-se como critério de inclusão a faixa etária determinada pelo 

estatuto do idoso brasileiro, o qual determina o direito a pessoas idosas com 

idade igual ou superior a 60 anos e o cadastro em qualquer um dos grupos de 

idosos da zona urbana, resultando em 435 idosos. RESULTADOS: A analise 

desses dados nos mostra que a maioria dos idosos cadastrados são do sexo 

feminino (65,13%), com idade entre 60 e 69 anos (56,32%), aposentados 

(95,17%), casados (51,72%), casa própria (90,57%), 86,66% dispõem em suas 

residências de 01 a 05 pessoas para as refeições. CONCLUSÃO: Esse estudo 

fornece dados para o conhecimento do perfil dos idosos cadastrados nos 

centros de convivência da terceira idade, podendo ser utilizado para 

elaboração de intervenções de promoção, prevenção e assistência à saúde e 

em atividades de melhoria da qualidade de vida dos mesmos  

Palavras-chave: Saúde do Idoso; Idoso; Envelhecimento Humano; Centros de 

convivência  
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TÍTULO: A educação em saúde efetivada através de um grupo de gestantes: 

relato de experiência. 
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CO-AUTOR: LUCÉLIA MARIA CARLA PAULO DA SILVA DUARTE  

Resumo:  

O período gravídico-puerperal é um momento marcado por diversos 

sentimentos e transições que permeiam o âmbito biológico, metabólico e social, 

requerendo adaptações interpessoais e intrapsíquicas. Uma das formas de 

enfrentamento desse conjunto de mudanças peculiares às mulheres naquele 

período é a busca por grupos de gestantes e puérperas. Este estudo objetivou 

ressaltar as contribuições da educação em saúde, efetivadas mediante um 

grupo de gestantes, sendo desenvolvido segundo a metodologia qualitativa de 

caráter retrospectivo, utilizando a observação das participantes como 

instrumento de coleta de dados. Os recursos didáticos usados constituíram-se 

de filmes, folders, banners e pôsteres. Os encontros ocorreram 

quinzenalmente, totalizando cinco, nos quais se pode verificar as contribuições 

da educação em saúde por meio dos depoimentos das gestantes acerca da 

utilidade prática das informações prestadas e do apoio psicológico por elas 

possibilitado. Os temas abordados foram: “Fecundação, gravidez e parto”; 

“Mudanças fisiológicas do corpo”; “Saúde bucal”; “O momento do parto: sinais, 

sintomas e vias do parto”; “Alimentação Saudável”; “Cuidados com o recém-

nascido”; “Benefícios da amamentação exclusiva, até os seis meses de idade, 

para a mãe e a criança”. Conclui-se que grupo de gestantes é uma ferramenta 

que propicia condições para a formação de um espaço de considerável poder 

terapêutico para seus participantes, no qual se observa a eficácia e eficiência 

da educação em saúde.  

Palavras-chave: Gravidez; Enfermagem;Educação em saúde.  
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Resumo: INTRODUÇÃO: É consenso entre os profissionais da saúde que a 

atividade física é fator determinante no sucesso do processo do 

envelhecimento. Associados a esse processo estão as doenças crônicas não 

transmissíveis onde a hipertensão arterial constitui um dos problemas de 

saúde. OBJETVO: analisar os aspectos relacionados a hipertensão arterial em 

idosos e sua relação com a atividade física. METODOLOGIA: Estudo 

descritivo, exploratório realizado através da análise de dados de 435 idosos 

cadastrados pela secretária de assistência social do município de Santa Cruz-

RN. Como critério de inclusão usou-se a faixa etária de idade igual ou superior 

a 60 anos. RESULTADOS: Verificou-se que 62 idosos (14,25%) referem 

praticar atividade física regularmente; desses mais da metade, 38 idosos 

(61,25%), apresentam hipertensão arterial. Observa-se pequena participação 

dos idosos em atividades físicas, entretanto, a maioria dos idosos que pratica 

exercícios apresenta quadro de hipertensão, o que nos mostra uma iniciativa 

não farmacológica de controle dessa patologia. CONCLUSÃO: A atividade 

física regular tem um papel fundamental na prevenção e controle das doenças 

crônicas não transmissíveis diante do processo de envelhecimento. Importante 

enfatizar a participação da equipe de saúde local no sentido de estimular a 

prática regular da atividade física e o acompanhamento sistemático com 

atividades de orientação para o auto-cuidado na obtenção de um envelhecer 

com saúde e qualidade.  

Palavras-chave: Saúde do idoso, hipertensão arterial, Atividade Física.  
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Resumo:  

Objetivo: Avaliar o índice de sucesso das pulpotomias realizadas com hidróxido 

de cálcio. Metodologia: Foi realizado um total de 30 pulpotomias em dentes 

permanentes de jovens com idade entre 6 a 12 anos, estudantes das escolas 

públicas de Natal e usuários das clínicas do Departamento de Odontologia da 

UFRN. O procedimento consiste na remoção da porção coronária da polpa 

dentária e utilização de Hidróxido de Cálcio como material capeador para 

possibilitar o restabelecimento da saúde da polpa radicular remanescente e 

manutenção de sua vitalidade. Após a realização da pulpotomia foram feitos 

controles periódicos, através de exame clínico e radiográfico, para verificar a 

existência de qualquer sintomatologia clínica ou alteração periapical. 

Resultados: No controle imediato, todos se apresentaram sem sintomatologia 

dolorosa. Após 6 meses, de um total de oito dentes tratados apenas um 

(12,5%) apresentou insucesso. Conclusão: Com os dados obtidos concluímos 

que a pulpotomia parece ser um tratamento viável, de fácil execução e baixo 

custo, no entanto, há necessidade de estudos com uma amostra maior de 

pacientes e um tempo de acompanhamento em longo prazo.  

Palavras-chave: Pulpotomia, Hidróxido de Cálcio, Dente Permanente  

 

 

 

 



              XXiI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
CICT	2011	
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TÍTULO: PREVALÊNCIA DE DOENÇA ARTERIAL OBSTRUTIVA 

PERIFÉRICA: INQUÉRITO POPULACIONAL NO MUNICÍPIO DE SANTA 

CRUZ - RN 

AUTOR: CLÁUDIO RUDGERE AMARANTE DA SILVA 

ORIENTADOR: RODRIGO PEGADO DE ABREU FREITAS 

CO-AUTOR: WILLYANY FERREIRA DOS SANTOS 

CO-AUTOR: ANANÍLIA REGINA SILVA CAVALCANTE 

CO-AUTOR: THYAGO FURTADO DA SILVA  

Resumo:  

O objetivo deste estudo é descrever a prevalência de doença arterial obstrutiva 

periférica (DAOP) e avaliar o grau de funcionalidade em idosos no Município de 

Santa Cruz – RN. Este trabalho, ainda em andamento, é um estudo 

observacional, descritivo e transversal de base populacional. Participam do 

mesmo indivíduos de ambos os sexos, com idade entre 60 a 80 anos, 

residentes no município de Santa Cruz-RN. No momento, está sendo realizada 

a avaliação da presença de DAOP com o doppler vascular e os níveis de 

atividade física (IPAC), avaliação cognitiva (MMSE) e avaliação física (Teste de 

Aptidão Física do Idoso). Espera-se até o fim da pesquisa uma prevalência de 

5% de DAOP e uma diminuição da funcionalidade em pacientes com DAOP de 

moderada a grave. Pensando nisso, espera-se que as Políticas Públicas de 

Saúde incentivem um estilo de vida ativo, visando melhorias na qualidade de 

vida das pessoas de todas as idades, principalmente nas idosas, onde os 

riscos da inatividade física se potencializam diminuindo precocemente os anos 

de vida útil.  

Palavras-chave: DAOP, funcionalidade, qualidade de vida.  
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CÓDIGO: SB0994 

TÍTULO: PREVALÊNCIA DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSIVEIS 

EM IDOSOS INTEGRANTES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO 

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ-RN 

AUTOR: FÁDILA LARICE ARAÚJO DA COSTA GÓIS MELO 

ORIENTADOR: VANESSA TEIXEIRA DE LIMA 

CO-AUTOR: HERCILLA NARA CONFESSOR FERREIRA 

CO-AUTOR: NARALINE LUANA DE PONTES 

CO-AUTOR: HILDA DIAS DA SILVA RODRIGUES  

Resumo: INTRODUÇÃO: O envelhecimento é um fenômeno global, onde se 

observa o crescimento no número de idosos, ocorrendo simultaneamente uma 

transformação no perfil das doenças, onde os agravos crônicos na velhice 

ganharam maior expressão na saúde pública. Cresce então a necessidade de 

estudos dos fatores que incidem sobre a prevalência das doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) associadas à idade. Sobretudo, o diabetes mellitus (DM) 

e a hipertensão arterial sistêmica (HAS) estão entre as DCNT mais comuns em 

idosos. OBJETIVO: Descrever a prevalência de DCNT em idosos de grupos de 

convivência do município de Santa Cruz- RN. METODOLOGIA: Trata-se de um 

estudo transversal com 431 pessoas na faixa etária &#8805; 60 anos, realizado 

entre os meses de abril a junho de 2011. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A 

idade média dos idosos foi 69,7 anos, sendo o desvio padrão igual a ± 8,12. 

Obteve-se a prevalência de DCNT associadas (DM + HAS) igual a 10,7% de 

idosos. Destes, a maior incidência é do gênero feminino (71,7%), o que pode 

ser explicado pelo fenômeno de femilização da velhice. Do total de idosos, 

53,8% tinham HAS e 16,8% DM, e 29,4% não possuíam essas patologias. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Observou-se alta incidência de doenças crônicas 

na população, o que se reflete em dificuldades para um envelhecer com 

qualidade de vida. É necessário atenção da rede pública de saúde na 

promoção de ações tanto de prevenção e diagnóstico das doenças, como uso 

de estratégias para melhoria da saúde dos idosos com DCNT.  

Palavras-chave: Idosos; Doenças Cônicas Não transmissíveis; Envelhecimento 

Humano.  
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TÍTULO: APLICAÇÃO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM COM BASE NO 

MODELO ASSISTENCIAL DE OREM EM PORTADOR DE PÉ DIÁBETICO 

AUTOR: DANIELLY ISABEL GOMES DE LIMA 

ORIENTADOR: CICERA MARIA BRAZ DA SILVA 

CO-AUTOR: RAFAELA MARIA ALVES DA ROCHA RÊGO 

CO-AUTOR: ANA LUIZA DA COSTA CUNHA 

CO-AUTOR: POLIANA CARVALHO DE SOUZA  

Resumo:  

INTRODUÇÃO: Autocuidado é a prática de atividades, iniciadas e executadas 

pelos indivíduos, em seu próprio benefício, para a manutenção da vida, da 

saúde e do bem-estar. Já a atividade de autocuidado é a habilidade humana 

para engajar-se em autocuidado. Quando as necessidades de auto cuidar-se 

são maiores do que a capacidade do individuo, é nesse ponto que a 

enfermagem atua, segundo a Teoria de défict de autocuidado de Orem. 

OBJETIVO: Implementar o Modelo assistencial de Orem em um paciente 

portador do pé diabético, sistematizando suas ações com base na North 

American Nursing Diagnosis Association (NANDA). METODOLOGIA: Estudo 

de caso desenvolvido durante estágio curricular em um Hospital Universitário 

de Natal-RN. Para coleta dos dados foi realizado anamnese, exame físico, 

pesquisa em prontuário, entrevista com a família e pesquisa bibliográfica. 

RESULTADOS: Identificamos os diagnósticos: Integridade da pele prejudicada, 

Risco de infecção e Síndrome do estresse por mudança. As prescrições foram: 

Aplicar agente tópico conforme prescrito, ensinar ao paciente e a família sinais 

e sintomas de infecção e o momento de relatá-los ao provedor do cuidado de 

saúde, ensinar ao paciente e os membros da família a forma de evitar 

infecções. CONCLUSÃO: A implementação do plano assistencial baseado no 

modelo assistencial de Orem possibilitou ao paciente uma independência em 

promover seu autocuidado, tornando-o protagonista de seu tratamento e 

melhorando a eficácia da terapêutica.  

Palavras-chave: Autocuidado; Orem; Pé diabético  
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CÓDIGO: SB1002 

TÍTULO: Estudo de práticas ergonômicas entre alunos das clínicas do curso de 

Odontologia da UFRN 

AUTOR: BRUNA KATHERINE GUIMARÃES CARVALHO 

ORIENTADOR: IRIS DO CEU CLARA COSTA 

CO-AUTOR: ANDRESSA DA ROCHA MEDEIROS 

CO-AUTOR: CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA 

CO-AUTOR: SHENIA ELIANE DO REGO CARNEIRO  

Resumo:  

Este estudo (CEP-UFRN 433/10) investigou conhecimento e uso de princípios 

ergonômicos em 178 participantes em atividades clínicas no curso de 

Odontologia da UFRN, além da ocorrência de sintomatologia dolorosa no 

pescoço, ombros, parte superior-inferior das costas, cotovelos, quadris, coxas, 

joelhos, tornozelos e pés nos mesmos através do questionário nórdico que 

mensura o índice de severidade dos sintomas. A avaliação dos dados foi 

através do SPSS-Statistical Package for the Social Sciences 17.0 com 

determinação de médias, desvio-padrão para variáveis quantitativas, 

freqüências simples e relativas para variáveis categóricas, além da estatística 

de associação entre grupos (teste t) e análise de associação do quiquadrado 

com nível de significância 5% entre variáveis (Person). Os resultados 

evidenciaram que as práticas ergonômicas não são efetuadas, apontando que 

as mulheres foram mais acometidas pelos sintomas, independente do nível 

acadêmico cursado. Demonstraram que pescoço, parte inferior das costas, 

punhos, mãos e ombros tiveram maior grau de severidade da sintomatologia, 

com significância estatística p<0,001 para todas. Conclui-se da necessidade de 

tomadas de decisão acadêmica para a utilização de medidas ergonômicas que 

possam prevenir/retardar sintomatologia dolorosa em alunos que encontram-se 

em pleno processo formativo.  

Palavras-chave: Ergonomia, Doenças Ocupacionais, Segurança no Trabalho  
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TÍTULO: "Avaliação do risco para o pé diabético em pacientes assistidos pela 

USF do bairro de Nazaré em Natal/RN." 
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CO-AUTOR: BRUNA ALICE DE LIMA DIAS 

CO-AUTOR: PRISCILLA PEREIRA DE MENEZES 

CO-AUTOR: LENÍGIA MARIA DE ALENCAR  

Resumo:  

O diabetes mellitus é uma doença crônico-degenerativa e quando má 

controlada favorece o desenvolvimento de complicações, principalmente, o pé 

diabético. O qual se caracteriza por um estado fisiopatológico multifacetado e a 

maioria das complicações inerentes a diabetes é altamente incapacitante para 

a realização das atividades diárias e produtivas. O objetivo desse estudo é 

avaliar o grau de risco para o desenvolvimento do pé diabético nos pacientes 

assistidos pelas equipes da ESF da Unidade Básica de Saúde, do bairro de 

Nazaré. Trata-se de um estudo do tipo pesquisa-ação cuja população é 

composta por 270 pacientes diabéticos cadastrados na Estratégia de Saúde da 

Família em Nazaré, Natal-RN. Pôde-se observar quanto à caracterização da 

população estudada que, a maioria é feminina (73,09%); com ensino 

fundamental incompleto (55,41%); renda familiar em torno de R$100 à R$ 

4.000; 87,55% deles têm patologias associadas; e, 21,68% dos usuários 

avaliados foram classificados em grau II, que caracteriza-se por neuropatia 

presente com deformidade. O pé diabético é uma patologia grave, que acarreta 

altas taxas de amputações, internações prolongadas e altos custos 

hospitalares, logo o conhecimento do perfil dessa população, assim como a 

classificação do risco, permite uma orientação, por parte dos profissionais 

frente aos usuários servindo como um instrumento para o planejamento, a 

organização e a operacionalização dos serviços de saúde da Unidade de 

Saúde da Família de Nazaré.  

Palavras-chave: Diabetes Mellitus; Pé diabético; Prevenção  
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TÍTULO: Composição do fitoplâncton em dois açudes do semi-árido potiguar. 

AUTOR: SUERDA SHYRLEY SILVA DE SOUZA 

ORIENTADOR: IVANEIDE ALVES SOARES DA COSTA 

CO-AUTOR: RÍZIA VARGAS LUCIANO 

CO-AUTOR: PRYSCILA CYNARA SOARES VIEIRA 

CO-AUTOR: ANA PAULA CARDOSO SILVA  

Resumo:  

Uma grande conseqüência da eutrofização nos corpos d’água é a dominância 

de espécies de cianobactérias potencialmente tóxicas. Cianobactérias podem 

causar a contaminação da água por cianotoxinas constituindo-se em sério 

problema de saúde pública. Com a finalidade de conhecer a comunidade do 

fitoplâncton e variáveis limnológicas em ambiente eutrofizado, coletas foram 

realizadas mensalmente entre março e dezembro de 2010 na Barragem 

Armando Ribeiro Gonçalves, em Itajá, e em Gargalheiras (Acarí). As variáveis 

limnológicas analisadas foram: a transparência, temperatura e quantidade de 

fósforo total. A determinação da clorofila-a, análises qualitativas e quantitativas 

das cianobactérias, bem como a ocorrência de microcistinas foram avaliadas. 

Os reservatórios analisados apresentaram baixa transparência e elevadas 

concentrações de clorofila-a. A temperatura da água foi alta, típico de regiões 

semi-áridas. Os valores do fósforo total excederam o limite recomendado pela 

resolução do CONAMA 357/2005. Quanto à composição do fitoplâncton, a 

classe com maior riqueza de espécies foi Cyanobacteria com 22 táxons, 

Chlorophyceae com 8 e Bacillariophyceae com 7 táxons. Os grupos 

Euglenophyceae e Cryptophyceae foram pobremente representados. Dentre as 

cianobactérias, foram encontradas Microcystis aeruginosa, Anabaena circinalis 

e Cylindrospermopsis raciborskii, espécies potencialmente tóxicas abundantes 

nos reservatórios, revelando a importância de monitoramento nesses corpos 

aquáticos.  

Palavras-chave: eutrofização, cianobactérias, açude, semi-árido.  
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TÍTULO: Estudo comparativo entre CLAE e CLUE para análise de 
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ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO 
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CO-AUTOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAUJO  

Resumo:  

A tuberculose é uma doença grave, porém curável em praticamente 100% dos 

casos novos, desde que obedecidos os princípios da moderna quimioterapia, 

com associação medicamentosa adequada em doses corretas, uso por tempo 

suficiente e com supervisão da tomada dos medicamentos. São considerados 

fármacos de 1a linha no tratamento: Isoniazida, Rifampicina, Pirazinamida e 

Etambutol. De acordo com USP 33 as análises no CLAE (Cromatógrafo Líquido 

de Alta Eficiência) para os fármacos pertencentes ao medicamento 4 em 1 

duram em média 15 minutos para analisar Isoniazida, Pirazinamida e 

Rifampicina e mais 15 minutos para analisar o Etambutol, em outra coluna 

cromatográfica. Como objetivo, a indústria farmacêutica visa aperfeiçoar 

técnicas para o maior e melhor desempenho de suas análises e em menor 

tempo. Desta forma, diversos estudos vêm sendo realizados com o intuito de 

que novos artifícios possam ser utilizados. Uma das alternativas seria a 

utilização do CLUE (Cromatógrafo Líquido de Ultra Eficiência). É um dos 

avanços mais recente das técnicas de separação, baseia-se nos mesmos 

princípios da CLAE, porém utiliza fases estacionárias com partículas menores 

que 2 µm. Os usos destas partículas juntamente com as altas velocidades 

lineares da fase móvel aumentam a resolução, a detecção e diminuem o tempo 

das análises. No entanto, as farmacopéias ou monografias oficiais ainda não 

relatam o uso de CLUE em análises farmacêuticas, o que o torna como grande 

fonte de pesquisa nas diversas áreas.  

Palavras-chave: CLAE, CLUE, Tuberculostáticos  
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TÍTULO: Queixas de sofrimento psíquico na Atenção Básica de Saúde, em 

Natal-RN. AUTOR: ALANNY FERREIRA MOUTINHO 

ORIENTADOR: MAURICIO ROBERTO CAMPELO DE MACEDO 

CO-AUTOR: MARIA DAS DORES ALVES DE MÉLO 

CO-AUTOR: RAFAEL RODOLFO TOMAZ DE LIMA 

CO-AUTOR: GISILENE TATIANNE SANTOS DE LIMA  

Resumo:  

A expansão da estratégia Saúde da Família (ESF) revelou a existência de 

muitos problemas de saúde evidenciando mudanças no perfil epidemiológico 

no campo da saúde mental. Esta pesquisa teve como objetivo central identificar 

as principais queixas de sofrimento psíquico junto às famílias cadastradas nas 

unidades de saúde da família em Natal, procurando apreender o significado 

destas queixas no contexto da vida em família, no bairro e no trabalho. Desta 

população, selecionou-se uma amostra aleatória e estratificada que respondeu 

a questionário validado antes por estudo piloto. A análise evidenciou alta 

freqüência de várias destas queixas e sua distribuição em todos os Distritos 

Sanitários de Natal. O “nervosismo” (71,1%) e a “sensação que deixou de fazer 

muitas coisas que desejava na vida” (61,9%) são as queixas dominantes. Além 

disso, encontramos vários problemas que se destacam por sua magnitude e 

gravidade: insônia, cefaléias, tristeza, agitação, perda do interesse pelas coisas 

da vida, medo de sair só, dificuldades de pensar com clareza, cansaço e 

dificuldades mnêmicas, perda da autoconfiança (21%) e idéias suicidas (12%). 

O recurso aos medicamentos psicotrópicos (34,3%) também é muito elevado. A 

associação feita com a Qualidade de Vida só foi estatisticamente significativa 

para algumas dimensões desta. Os resultados apontam para a necessidade de 

aprofundamento da pesquisa, na perspectiva interdisciplinar de forma a 

esclarecer a complexidade do problema.  

Palavras-chave: Sofrimento psíquico, Saúde da Família, Qualidade de Vida  
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DAS PRESSÕES RESPIRATÓRIAS MÁXIMAS EM 

CRIANÇAS COM LEUCEMIA AGUDA 

AUTOR: LAISE CHAVES DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: KARLA MORGANNA PEREIRA PINTO DE MENDONCA  

Resumo:  

Introdução: No que se refere ao arcenal de doenças malignas a leucemia 

ocupa lugar de destaque. O metabolismo do paciente com câncer sofre 

modificações graves. Diante disso e também pelo fato da população pediátrica 

ser mais suscetível de cormobidades respiratórias, viu-se a necessidade de 

realizar um estudo a fim de avaliar até que ponto o tratamento quimioterápico 

pode interferir na força muscular respiratória. Objetivo: Avaliar e comparar a 

força muscular respiratória de crianças com leucemia aguda com crianças 

saudáveis. Métodos: População composta de indivíduos de 05 a 11 anos em 

fase da manutenção da leucemia e crianças escolares no estado do RN, 

formando 2 grupos de forma que cada paciente é comparado com um escolar 

no que se refere a sexo, idade, altura. Após o consentimento dos pais, a 

criança é convidada a realizar o teste da manovacuômetria utilizando-se o 

equipamento digital MV300 da Globalmed ®. sendo destas obtidas três 

manobras aceitáveis e ter pelo menos duas manobras reprodutíveis onde o 

maior valor obtido é analisado. Resultados: Foram avaliadas 15 crianças com 

leucemia em manutenção. Devido a greve nas escolas estaduais no município 

de Natal/RN a coleta de dados com crianças saudáveis ainda está em 

andamento. Os autores se comprometem a finalizar os resultados e a pesquisa 

para serem apresentados ao congresso de iniciação científica. Discussão: 

Pesquisa em andamento. Conclusão: Pesquisa em andamento.  

Palavras-chave: Criança, força muscular, Leucemia  
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA MOBILIDADE TORÁCICA EM CRIANÇAS COM 

LEUCEMIA AGUDA AUTOR: GABRIELA SUELLEN DA SILVA CHAVES 

ORIENTADOR: KARLA MORGANNA PEREIRA PINTO DE MENDONCA  

Resumo:  

Introdução: A mobilidade torácica e a função pulmonar podem sofrer alterações 

com o crescimento e o aparecimento de patologias respiratórias, assim como 

fatores como a composição corporal, sexo, idade, estatura e raça. Como são 

muitas as modificações do aparelho respiratório, torna-se relevante o 

conhecimento da mobilidade torácica para a atuação fisioterapêutica. Objetivo: 

Avaliar mobilidade torácica em crianças com leucemia aguda. Metodologia: 

estudo observacional, do tipo descritivo transversal. A população estudada foi 

constituída por crianças na faixa etária entre 05 e 11 anos com diagnóstico de 

leucemia aguda que se encontravam na fase de manutenção da quimioterapia 

e por crianças escolares saudáveis, residentes no estado do RN. Resultados: 

Foram analisadas 15 crianças com leucemia até a presente data. Devido à 

greve nas escolas estaduais no município de Natal/RN a coleta de dados com 

crianças saudáveis ainda está em andamento. Os autores se comprometem a 

finalizar os resultados e a pesquisa para serem apresentados ao congresso de 

iniciação científica.  

Palavras-chave: mobilidade torácica; crianças; leucemia  
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formas de lidar com esta problemática na atenção básica. 
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Resumo:  

A Atenção Básica ampliou seu campo de ação no âmbito do SUS com a 

expansão da Estratégia Saúde da Família (ESF), constituindo-se num espaço 

privilegiado pela população para a expressão de suas queixas de sofrimento 

psíquico. O objetivo central desta pesquisa foi identificar as percepções dos 

profissionais das equipes de Saúde da Família de Natal sobre o sofrimento 

psíquico e as formas de lidar com esta problemática. Trata-se de um estudo de 

natureza qualitativa, numa amostra intencional, que contemplou os cinco 

Distritos Sanitários. Foram realizadas 12 entrevistas semi-estruturadas. Os 

resultados mostraram que estes profissionais vêm acolhendo a diversidade 

destas manifestações de forma contraditória, com dificuldades para lidar com 

estes problemas. A maioria era especialista, sem formação para trabalhar na 

Atenção Básica, especialmente com as propostas da ESF. A percepção sobre 

sofrimento psíquico foi associada a problemas do cotidiano, à desestruturação 

familiar e às grandes dificuldades da vida, incluindo-se o uso de álcool e outras 

drogas, a falta de dinheiro e a violência doméstica. Como agravantes são 

relatadas dificuldades no apoio assistencial às USF e a inexistência de uma 

rede de cuidados em saúde mental. Ressalta-se o papel da família em toda a 

dinâmica dos cuidados. Para melhorar a situação dos profissionais no lidar com 

as questões do sofrimento psíquico foi ressaltada a necessidade de 

capacitação e da implantação dos Núcleos de Apoio em Saúde da Família.  

Palavras-chave: Sofrimento Psíquico, Saúde da Família, Percepção dos 

Profissionais  
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TÍTULO: Comparação dos desfechos clínicos entre usuários de antipsicóticos 

atípicos em Natal/RN/Brasil 
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Resumo:  

OBJETIVO: Comparar os desfechos clínicos entre os diferentes antipsicóticos 

atípicos. MÉTODOS: Foram estudados 334 pacientes que utilizaram os 

antipsicóticos atípicos dispensados no ambulatório do Hospital Dr. João 

Machado, Natal/RN. Foi aplicado um questionário para caracterização quanto 

ao sexo, idade, estado civil, presença ou não de internação, número de 

internações, mudança de antipsicótico atípico anterior e efeitos adversos. Os 

efeitos adversos foram classificados e codificados de acordo com o Codyng 

Symbols for the Theasuresof Adverse Reaction Terms (COSTART). Utilizou-se 

a freqüência percentual para caracterização dos indivíduos. O Qui-quadrado e 

ANOVA com significância de 5% foram usados para comparar os desfechos do 

tratamento entre os antipsicóticos atípicos. RESULTADOS: O antipsicótico 

prescrito com maior freqüência foi a olanzapina (53,2%). A maior parte dos 

indivíduos foi do sexo masculino (57,1%), solteiros (74,2%), e com ensino 

fundamental (72,3%). Os usuários de quetiapina e ziprasidona, fizeram uso de 

outro antipsicóticos atípico anterior (p<0,001). O efeito adverso mais comum 

para olanzapina foi ganho de peso (104 pacientes) e aumento de apetite (43 

pacientes), para a risperidona, ganho de peso (38 pacientes), insônia (15 

pacientes) e ansiedade (15 pacientes) (P<0,0001). CONCLUSÃO: Há 

necessidade de novos estudos para melhor identificar os desfechos clínicos 

quando do uso de antipsicóticos atípicos.  

Palavras-chave: Antipsicóticos atípicos, esquizofrenia, efeitos extrapiramidais.  
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ESTEARATO DE MAGNÉSIO ATRAVÉS DA TERMOGRAVIMETRIA (TGA) 
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CO-AUTOR: ANA PAULA BARRETO GOMES 

CO-AUTOR: THAYS SANTOS OLIVEIRA 

CO-AUTOR: NAIANA GONDIM PEREIRA BARROS LIMA  

Resumo:  

Existem poucos estudos na literatura relacionados com a avaliação da 

compatibilidade entre fármacos e excipientes. O presente estudo visa avaliar a 

compatibilidade do triossoralen (TSL) frente ao estearato de magnésio (MgS) 

através da termogravimetria (TGA). As curvas TGA do TSL, MgS e a mistura 

binária trissoralen : estearato de magnésio TSL:MgS foram obtidas numa 

termobalança Shimadzu, modelo TGA-60H, utilizando cadinho de alumina, nas 

razões de aquecimento de 10oC/min., numa faixa de temperatura de 25 – 

900oC, sob atmosfera de nitrogênio a 10 mL/min. As massas das amostras 

foram de 2, 6 e 8 mg, respectivamente. As curvas TG foramanalisadas com o 

auxílio do software TASYS da Shimadzu. A curva TGA da TSL:MgS apresenta 

quatro processos nos intervalos de temperatura: o primeiro intervalo de 65 – 

105oC (-1.105%), correspondente a perda de umidade, sendo os outros 

eventos representam a termo decomposição com intervalos de temperaturas 

de 175 – 299oC (-48.483%), 303 – 372 oC (-37.701%) e 378 – 527oC (-

5,182%), respectivament. Restando 7,529% de resíduos minerais e cinzas. A 

comparação das curvas TGA do TSL e MgS com TSL:MgS demonstrou que o 

MgS interagem com O TLS aumentando a estabilidade térmica do fármaco na 

mistura.  

Palavras-chave: analise térmica; excipientes  
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TÍTULO: Erros de medicação: conhecer para promover a segurança no cuidado 

de enfermagem 
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Resumo:  

INTRODUÇÃO: atualmente tem-se investido no desenvolvimento de programas 

com o objetivo de implementar medidas seguras nos cuidados ao pacientes. 

Com relação ao uso de medicamentos, é importante reduzir o desperdício e o 

usá-los de forma racional. OBJETIVO: identificar os erros de medicação que 

ocorrem em um hospital escola e suas implicações na segurança do cuidado 

de enfermagem. MÉTODO: estudo descritivo, com delineamento transversal 

com abordagem quantitativa. A população alvo está sendo composta por 

profissionais de enfermagem, prescritores, farmacêuticos e funcionários da 

farmácia hospitalar do Hospital Universitário Onofre Lopes. Para coleta dos 

dados utilizou-se a técnica de análise fotográfica na qual as imagens da 

organização, distribuição e acondicionamento dos medicamentos estão sendo 

captadas para posterior avaliação. RESULTADOS: a primeira parte da 

pesquisa foi coletar imagens, seguras e não-seguras, da organização, 

distribuição e acondicionamento dos medicamentos nos postos de 

enfermagem. Numa segunda etapa, os pesquisadores estão a projetando as 

imagens para os participantes e solicitando aos mesmos que preencham um 

instrumento, onde estão sendo avaliadas de acordo com a segurança. 

CONCLUSÕES: com a coleta de dados já desponta uma crescente 

preocupação com o tema e novos projetos estão em andamento neste 

momento nos hospitais universitários da UFRN.  

Palavras-chave: erros de medicação, segurança do paciente, sistemas de 

medicação  
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TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARA REPRODUÇÃO E 

ANÁLISE DE CURVAS FORÇA- DISTENSÃO EM TENDÕES CALCÂNEOS 

DE RATOS 
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CO-AUTOR: MARCIO ASSOLIN CORREA  

Resumo: Embora seja o mais forte dentre todos os tendões , o tendão do 

calcâneo (TC) é severamente acometido. Apesar da prevalência complexa, a 

patomecânica da tendinopatia do TC continua desconhecida. Equipamentos 

capazes de mensurar as propriedades biomecânicas de TCs são 

indispensáveis em estudos que visam elucidar fatores responsáveis pela 

tendinopatia ou que influenciem o reparo tecidual. O objetivo deste trabalho foi 

desenvolver um dinamômetro acoplado a célula de força para mensuração de 

parâmetros biomecânicos de TCs de ratos, alcançando reprodutibilidade de 

resultados em conformidade com a literatura. Com este propósito, 6 TCs de 

ratos controle e 6TCs previamente lesionados foram anexados ao aparelho e 

submetidos à sobrecarga gradual até o ponto de ruptura total. Analisamos a 

força máxima (N), distensão máxima (mm), coeficiente de rigidez (N/mm) e 

energia absorvida no ponto de ruptura (N.mm). Os resultados demonstram 

menor força máxima entre os TCs lesionados (27,15 ± 6,67) se comparados 

aos controles (41,02 ± 10,19N). Ainda, a rigidez foi significativamente reduzida 

(controle 20,37 ± 6,61; lesionados 12,99 ± 2,22 N/mm). Não observamos 

alterações na distensão máxima e energia absorvida. Os dados obtidos 

verificam a reprodutibilidade do sistema, o qual constitui uma ferramenta 

importante para averiguação das propriedades mecânicas de TCs em modelos 

de tendinopatia e reparo tecidual.  

Palavras-chave: Tendinopatia; Tendão Calcâneo; Biomecânica; Força de 

tensão; Ratos  
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TÍTULO: Caracterização de genes associados ao florescimento de tomateiro: 

ARP e OSMOTINA. 

AUTOR: ISABEL ANDRADE LOPES DE SOUSA 

ORIENTADOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI  

Resumo:  

O gênero Lycopersicon possui 9 espécies selvagens que evoluíram em locais 

distintos. Diferente do tomateiro cultivado (S. lycopersicon), a espécie S. 

pimpinellifolium é conhecida por possuir inflorescência com maior número de 

flores em relação ao cultivado Micro-Tom (L. esculentum). Considerando esta 

diferença entre a espécie selvagem e a domesticada é importante prospectar 

genes que possam estar associados com a produção de flores e frutos. Para 

isto, foram construídas bibliotecas subtrativas de cDNA, dentre as sequências 

identificadas foram escolhidas ARP e OSMOTINA para estudo. A partir da 

construção cassetes de super-expressão de ARP, em orientação senso e anti-

senso foram originadas 3 linhagens transgênicas no sentido senso e o mesmo 

número de linhagens no sentido anti-senso e, como controle, linhagens de 

plantas transformadas com plasmídeo vazio. Parte das linhagens foi utilizada 

em ensaio de variação da quantidade de açucares no substrato, o que resultou 

em variações morfológicas. Os resultados da análise in sílico de OSMOTINA 

revelaram 13 domínios protéicos funcionais, todos da super-família 

TAUMATINA com identidade protéica entre 70% e 41% com proteínas de 

A.thaliana, de 44% e 39% com batata, 65% e 63% de M. trunculata, 65% com 

trigo e de 63% e 48% com milho; na árvore filogenética gerada não houve 

separação entre as proteínas de mono e de dicotiledôneas, nem mesmo entre 

as famílias, sugerindo evolução gênica através de duplicações antes da 

separação destes grupos.  

Palavras-chave: ARP, OSMOTINA, cassete de super-expressão, florescimento, 

tomate.  
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Resumo:  

A relação entre o conhecimento adquirido no curso de Nutrição e as mudanças 

desenvolvidas na alimentação de seus estudantes no decorrer do curso é um 

tema pouco abordado na literatura, embora existam dados que revelem a 

alimentação dos estudantes universitários de um modo geral. O presente artigo 

expõe uma pesquisa qualitativa realizada com graduandos da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), acerca de como o conhecimento 

influencia em suas escolhas alimentares. Os materiais coletados foram 

submetidos à análise temática (MAYRING 1983) e os resultados obtidos a 

partir da análise demonstraram que todos os participantes revelaram a 

existência de mudanças na sua alimentação cotidiana, com um maior cuidado 

na escolha, aquisição e consumo dos alimentos. Entretanto foi relatada a falta 

de tempo para as refeições e a presença de antigos hábitos alimentares como 

elementos impedientes de uma melhora na alimentação destes estudantes.  

Palavras-chave: Conhecimento, alimentação saudável, nutrição  
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TÍTULO: Atividade analgésica e antipirética de Phyllanthus niruri L. AUTOR: 

ANA CAROLINA DE MELO AMORIM 

ORIENTADOR: GERLANE COELHO BERNARDO GUERRA  

Resumo:  

Phyllanthus niruri L., tem ação antimutagênica e anticarcinogênica. Investigar 

possível efeito antinociceptivo do extrato seco por aspersão de Phyllanthus 

niruri (SDEP). Para a avaliação dos efeitos dois modelos foram utilizados: 

Randall Selitto e Hot Plate. O primeiro é de nocicepção periférica, o segundo 

avalia a nocicepção.. Método analgesimétro (mecânico)Inicialmente os animais 

receberam a injeção intraplantar de carragenina 1%. 60 min após a indução da 

inflamação, SPDE 100 e 200 mg / kg foram administrados nos grupos tratados, 

enquanto solução salina (5 ml/kg VO) e diclofenaco sódico (100 mg / kg, IP) 

foram administrados nos grupos controle e padrão. Posteriormente, em 

intervalos de 1 hora, 3 e 4, uma pressão foi aplicada à pata inflamada usando 

um analgesiometro , gerando um aumento linear da força, até que o animal 

produz uma resposta caracterizada pela a retirada da pata, que é interpretada 

como a hipernocicepção mecânica. A placa quente foi utilizada para determinar 

o efeito analgésico da morfina (5 mg / kg IP) e do SDEP (100 e 200 mg / kg 

IP).Cada rato foi colocado individualmente na placa a fim de se obter uma 

resposta nociceptiva ao calor radiante. Lamber as patas ou saltar foi 

interpretado como resposta nociceptiva dos animais ao estímulo térmico.Com 

base nos resultados obtidos nos modelos antinociceptivos, pode-se concluir 

que o SDEP possui efeitos antinociceptivos tanto em nível periférico e central.  

Palavras-chave: Phyllanthus niruri, Antinociception, Analgesic.  
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Resumo:  

A atapulgita (ata) é uma argila encontrada na região Nordeste que tem 

potencial aplicação como excipiente na Indústria Farmacêutica para produção 

de formas sólidas orais. O objetivo deste trabalho é caracterizá-la e estudá-la 

como regulador de fluxo, comparando com reguladores mais empregados 

(estearato de magnésio, dióxido de silício coloidal e talco). Tamanho e forma 

da partícula influenciam a fluidez então avaliou-se a distribuição granulométrica 

da argila no particle size analyzer CILAS 1180, sua morfologia por microscopia 

eletrônica de transmissão e sua composição química por espectrometria de 

fluorescência de raios-X. Cada diluente (lactose monohidratada e celulose 

microcristalina - Microcel 101) foi misturado a ata e aos demais reguladores 

(separadamente) e avaliado quanto a: densidade aparente e de compactação, 

índice de Carr (IC), fator de Hausner (FH), ângulo de repouso (AR). Os 

resultados foram comparados por ANOVA. No caso da celulose, a adição de 

1% de ata melhorou significativamente os parâmetros de fluxo IC, FH e AR. 

Esse comportamento foi comparável ao mostrado pelo Aerosil 200®. O 

estearato de magnésio apresentou resultados melhores quando adicionado à 

lactose, já que ata melhora significativamente apenas o AR. O talco não alterou 

significativamente o fluxo dos pós. Concluiu-se que a ata apresenta potencial 

como regulador de fluxo em formas farmacêuticas sólidas.  

Palavras-chave: argila, atapulgita, excipientes farmacêuticos  
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Resumo:  

O táxon Coelomata corresponde a um grupo de animais que apresenta como 

característica diagnóstica o celoma, uma das tendências principais na evolução 

dos Metazoa triploblásticos. O objetivo da pesquisa foi investigar trabalhos 

acadêmicos veiculados na internet de fácil acesso, acerca dos celomados e da 

expressão do celoma como característica apomórfica de um grupo taxonômico. 

Por meio de pesquisa no site Google Imagens utilizando as palavras-chave 

associadas: “celomados e filogenia”, foram selecionadas 18 publicações para 

análise de conteúdo clássica. Do total de textos investigados, 22% indicaram o 

conceito de celoma, 55,5% citaram os termos acelomados e/ou 

pseudocelomados, 33% mencionaram os tipos de formação do celoma 

(esquizocélico ou enterocélico), 66% apresentaram o celoma como uma 

característica que define um táxon, 11% associaram o conceito morfológico de 

celoma com informações moleculares e 55% desses textos continham imagens 

pertinentes associadas. Conclui-se desse estudo que: os grupos celomados 

são bem representados em textos disponíveis na Web e o celoma consiste em 

uma característica expressiva utilizada na definição de muitos táxons; embora 

os dados moleculares estejam em evidência na atualidade, foram pouco 

discutidos nas publicações. O tema encontra-se explorado de forma pouco 

aprofundada; mas as ilustrações envolvendo os caracteres e os cladogramas 

constituem elementos importantes no processo de ensino-aprendizagem sobre 

os táxons que apresentam o celoma.  

Palavras-chave: Análise de conteúdo; Caráter morfológico; Cladograma; 

Ilustração  
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Resumo:  

Introdução: A utilização de medicamentos de forma indevida constitui um grave 

problema de saúde pública, principalmente quando se trata da automedicação. 

Em paralelo a esta realidade, armazenar medicamentos nos domicílios é um 

hábito comum, representando um potencial risco à saúde. Objetivos: Avaliar a 

prática da automedicação e o abastecimento doméstico de medicamentos por 

universitários das áreas da saúde e tecnológica em Natal-RN. Metodologia: A 

amostra é composta por 300 graduandos de cursos do Centro de Ciências da 

Saúde e do Centro de Tecnologia da UFRN. O questionário utilizado consta de 

informações socioeconômicas, medicamentos utilizados nos últimos 15 dias e 

sua indicação. Além disto, ocorre um apanhado de imagens das farmácias 

domiciliares desses estudantes, onde são avaliadas as características dos 

medicamentos e seu armazenamento. Resultados: Segundo os dados 

preliminares, os analgésicos/antipiréticos foram os medicamentos mais 

consumidos na automedicação. As principais situações de saúde que levaram 

à indicação de automedicação foram: cefaléia, resfriado comum/gripe, 

congestão nasal, febre, “má digestão” e cólica abdominal. O quarto até o 

momento é o cômodo mais utilizado para a guarda de medicamentos. 

Conclusão: Os resultados reforçam a necessidade de definir intervenções e 

estratégias de promoção da saúde, visando: o uso racional de medicamentos, 

a prevenção da automedicação com riscos aos usuários, o armazenamento e 

descarte seguros dos medicamentos.  

Palavras-chave: Automedicação, Armazenagem de medicamentos, Segurança  
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Resumo: Introdução:As medidas das pressões respiratórias máximas 

representam um procedimento de grande utilidade para avaliar a função dos 

músculos respiratórios,pois possibilitam que a força destes músculos seja 

quantificada.Objetivo:Comparar valores de pressão inspiratória e expiratória 

máximas (PImáx e PEmáx) obtidos em uma amostra de crianças 

brasileiras,com os valores de referência de estudos prévios.Materiais e 

métodos:Estudo observacional transversal,que avaliou a força muscular 

respiratória de 144 crianças saudáveis,de ambos os sexos,faixa etária entre 07 

e 11 anos,matriculadas em escolas da rede pública e privada do município de 

Natal- RN.As mensurações foram realizadas através do manovacuômetro 

digital MVD300(Globalmed®).As PImáx e PEmáx foram medidas a partir do 

volume residual e da capacidade pulmonar total,respectivamente. 

Resultados:Os valores encontrados foram significativamente menores que os 

preditos em estudo prévios com crianças caucasianas.No entanto, ao comparar 

com os preditos para crianças espanholas,observa-se que apenas os valores 

encontrados para PImáx diferiram dos propostos anteriormente.Conclusão:As 

equações propostas em estudos prévios não foram capazes de predizer as 

PRM na população estudada e os valores de referência disponíveis para 

crianças de outras nacionalidades podem não ser adequados para as crianças 

brasileiras.Este estudo disponibiliza parâmetros mais adequados para 

avaliação da força muscular respiratória de crianças brasileiras.  

Palavras-chave: Criança,músculos respiratórios,valores de referência,força 

muscular.  
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Resumo:  

O segundo levantamento domiciliar sobre o uso de drogas psicotrópicas 

realizado em 2005 constatou que 74,6% da população brasileira consome 

álcool e destes, 12,3% são dependentes. O alcoolismo está entre as dez 

doenças mais incapacitantes do mundo, acarretando diversos problemas: 

físicos, sociais e econômicos. Sendo responsável por 50% das internações de 

homens em hospitais psiquiátricos e 90% das internações por dependência de 

drogas. Objetivou-se com este estudo retratar o direcionamento da consulta de 

enfermagem ao paciente alcoólatra. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, 

realizada através de produções científicas, indexados no banco de dados Lite-

ratura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saú de (LILACS) e 

Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem on-line (Medline), no período 

de 2000 a 2010. O enfermeiro durante a anamnese deve identificar: um padrão 

de consumo, tempo e frequência de uso, mecanismos de defesa, característica 

de uso nocivo ou dependência e ouvir as queixas do paciente sem fazer 

julgamentos. Na área da dependência química, a prática de enfermagem 

compreende uma gama de serviços que inclui avaliar, diagnósticar, aconselhar 

e manter cuidados de saúde geral. Sempre incentivando a pró-atividade dos 

pacientes e familiares na busca por qualidade de vida.  

Palavras-chave: alcoolismo, álcool, enfermagem, consulta de enfermagem.  
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Resumo:  

Introdução: Os Enterococcus são microrganismos ubíquos, comuns na 

microbiota do trato gastrointestinal e do trato geniturinário, geralmente 

possuem baixa virulência. Entretanto, são patógenos oportunistas causando 

principalmente infecções do trato urinário e, ainda, bacteremias e endocardites. 

Assim, essa pesquisa tem como objetivo identificar fenotipicamente as 

espécies de Enterococcus isoladas em laboratórios de microbiologia de 

diferentes hospitais da cidade do Natal- RN. Metodologia: As amostras foram 

isoladas em diferentes hospitais da cidade do Natal-RN, no período de outubro 

de 2010 a junho 2011. Os Enterococcus foram identificados através dos testes: 

coloração de Gram, catalase, bile-esculina, NACL 6,5%, PYR, LAP, 

descarboxilação da arginina, motilidade, pigmentação, piruvato e utilização dos 

açucares: manitol, rafinose, sacarose, sorbitol, sorbose, arabinose e MGP. 

Resultados: De um total de 117 Enterococcus isolados, 107 (91,45%) foram 

identificados como Enterococcus faecalis, 09 (7,69%) como Enterococcus 

faecium e 01 (0,85%) como Enterococcus gallinarum.  

Conclusão: A Identificação desses isolados em nível de espécie é fundamental 

para estabelecer a epidemiologia das infecções por este microrganismo, como 

também para o controle de infecções clinicamente importantes. A alta 

prevalência de E. faecalis como agente etiológico de infecções 

enterococócicas, observada nessa pesquisa, implica na presença de uma 

espécie com um elevado potencial de virulência.  
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Resumo:  

A avaliação da qualidade da água utilizando a comunidade fitoplanctônica e 

parâmetros físico-químicos tem sido objeto de diversos estudos no nordeste 

brasileiro. O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade da água da Lagoa 

do Jiqui através de um estudo da comunidade fitoplanctônica e dos fatores 

abióticos durante os períodos chuvoso e de estiagem. Os parâmetros físico- 

químicos, tais como pH, temperatura, condutividade elétrica e concentração de 

oxigênio dissolvido foram obtidos in situ e os valores dos nutrientes inorgânicos 

e clorofila a foram analisados em laboratório. O fitoplâncton foi coletado através 

de uma rede de plâncton e fixado com iodo-lugol para análise qualitativa. A 

comunidade fitoplanctônica não apresentou diferenças significativas (p<0,05) 

em relação à abundância relativa dos grupos, havendo predominância de 

Euglenophyceae com média de 34,2%, seguida por Bacillariophyceae, 

Chlorophyceae, Cyanophyceae, Xantophyceae e Pirrophyta. As espécies 

dominantes foram Trachelomonas sp e Euglena gracilis durante o período de 

estiagem e Trachelomonas sp., Navícula sp. e Cyclotella sp., durante o período 

chuvoso. As concentrações médias dos nutrientes inorgânicos foram baixas, 

não havendo diferenças sazonais estatisticamente significantes (ANOVA, 

p<0,05). Os baixos valores de nutrientes inorgânicos e a elevada abundancia 

de espécies de Euglenophyceae e Bacillariophyceae na Lagoa do Jiqui indicam 

que a água é de boa qualidade adequada para uso no abastecimento público.  

Palavras-chave: Fitoplâncton, fatores abióticos, lagoa do Jiqui, Parnamirim, RN  
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Resumo:  

INTRODUÇÃO: Infecções Respiratórias Agudas (IRA) são doenças que 

acometem o trato respiratório, principalmente de crianças menores de 5 anos. 

A morbidade e mortalidade infantil são elevados nos países em 

desenvolvimento e subdesenvolvidos. O grande impacto para o Brasil são os 

altos gastos nos serviços de saúde. São vários os fatores de risco que 

promovem o aparecimento de tais infecções: socioeconômicos, culturais, 

comportamentais. No Brasil, o tratamento deve ser realizado de acordo com os 

sinais e sintomas apresentados pela criança, podendo ser direcionado pela 

ferramenta que aborda a Atenção Integral a Doenças Prevalentes na Infância 

(AIDPI). OBJETIVO: identificar os fatores de risco modificáveis que levam o 

surgimento das IRAs na criança e introduzi-los nos atendimentos de 

crescimento e desenvolvimento nas Unidades Básicas de Saúde. 

METODOLOGIA: trata-se de uma revisão bibliográfica de artigos encontrados 

na Biblioteca Virtual em Saúde, refinando-os para os anos entre 2002 e 2008 e 

no idioma português. RESULTADO: o nível de escolaridade, a aglomeração 

domiciliar, são fatores de risco sociais que podem sofrer modificações. Além 

destes, os comportamentais como o tabagismo passivo e o esquema de 

imunização incompleta, sofrendo alterações, podem contribuir para diminuir a 

incidência de casos de IRAs. CONCLUSÃO: a promoção à saúde voltada para 

os pais poderia diminuir os altos números de internações e atendimentos 

causados por crianças com IRA.  

Palavras-chave: Enfermagem; Criança; Doenças Respiratórias.  
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Resumo:  

O presente estudo teve como objetivo investigar as condições de obtenção de 

complexos de inclusão da furosemida (FZ) com a beta-ciclodextrina B-CD em 

solução, bem como a associação de um terceiro componente como 

trietanolamina (TEA) ou do PLURONIC. As isotermas de solubilidade foram 

obtidas a 30 + 2oC utilizando o modelo de Higushi e Connors. Para 

investigação das isotermas, quantidades em excesso de fármaco foi colocado 

em tubos do tipo falcon, contendo soluções com diferentes concentrações de 

B-CD (0-0 a 015M). A análise quantitativa do fármaco foi realizada por 

espectrofotometria UV-VIS a 277nm (n=2). Os tubos foram sonicados 

periodicamente. Ao atingir o equilíbrio, as soluções foram filtradas em 

membrana de 0,45mm. O método foi validado de acordo com a ANVISA. A 

isoterma em água obtida demonstrou a formação de complexos de inclusão da 

FZ com a B-CD, com estequiometria de 1:1M e constante de estabilidade de 

166M-1 e o uso da B-CD aumentou 4 vezes a solubilidade da FZ. A associação 

da B-CD com a TEA (12%) aumentou 600 vezes a solubilidade. A associação 

da B-CD com o PLURONIC revelou que este não favoreceu a complexação. A 

associação com este polímero aumentou em apenas 1 vez a solubilidade do 

composto quando visto isoladamente. Os resultados indicam que o efeito da 

TEA no aumento da solubilidade da FZ ocorre devido à formação de complexos 

multicomponentes e que a associação com o pluronic não modifica de forma 

significativa a complexação e a solubilidade do fármaco estudado  

Palavras-chave: Furosemida, complexo de inclusão, ciclodextrinas.  
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Resumo:  

Os malófagos estão entre os ectoparasitos comumente encontrados em aves, 

infestam as penas e pele, em diversos nichos do corpo do hospedeiro. O 

presente trabalho teve por objetivo realizar o levantamento de ectoparasitos 

associados aos Anous stolidus e A. minutus, presentes no Arquipélago de São 

Pedro e São Paulo. A metodologia consistiu da captura das aves por meio de 

um puçá e a remoção dos ectoparasitos foi realizada pelo método de 

fumigação, onde as aves foram colocadas dentro de um saco plástico (exceto a 

cabeça) com chumaços de algodão embebidos em acetato de etila, por 20 

minutos. Adicionalmente, os malófagos que vivem nas regiões da cabeça e 

pescoço foram coletados por catação manual. Realizados os procedimentos as 

aves eram marcadas e liberadas. A triagem e identificação foram realizadas no 

laboratório de Entomologia da UFRN. Até o presente, foi obtido o total de 3.524 

espécimes das duas subordens de Phthiraptera (Amblycera e Ischnocera) que 

são encontradas em aves. Em A. stolidus encontrou-se 2344 ectoparasitos - 

Actornithophilus incisus, dominância(D) 62,50%; Austromenopon atrofulvum 

D=4,18%; Quadraceps separatus D=32,81%; Seamundssonia cf. remota 

D=0,51%. Em A. minutus encontrou-se 1180 ectoparasitos - Actornithophilus 

ceruleus D=67,54%; Quadraceps hopkinsi D=30,25%; Austromenopon 

atrofulvum D=1,61%; Saemundssonia cf. remota D=0,59%. Todos os 

resultados obtidos são inéditos para o estudo desses ectoparasitos no Brasil.  

Palavras-chave: ECTOPATASITOS, AVES E ENTOMOLOGIA.  
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Resumo:  

A modelagem de proteínas é uma feramenta importante para prever a estrutura 

e a função de uma determinada seqüência protéica. As AP endonucleases 

(ARP) são enzimas de reparo de DNA na via de excisão de bases 

responsáveis por identificação dos sítios abásicos e catalisam o processo de 

clivagem do esqueleto fosfodiéster da molécula de dupla-fita, preparando a fita 

para posterior reparo e ligação. Tendo em vista esta importância biológica e a 

ausência de estruturas de ARPs de plantas depositada no Protein Data 

Bank,faz-se necessário caracterizar a sua seqüência e sua estrutura. Assim, 

cDNAs previamente caracterizados da enzima ARP em cana-de-açúcar: 

scARP1 e scARP3, foram analisados buscando caracterizar a estrutura 

tridimensional resultante de sua tradução in silico. Utilizou-se os programas 

ORF Finder e NetStart 1.0 Prediction para identificar ORFs e prováveis sítios 

de iniciação da tradução (TIS) dos cDNAs, que foram, então, traduzidas. Os 

alinhamentos múltiplos das seqüências traduzidas foram realizados no 

programa T-coffee. Depois foram submetidas à determinação da estrutura 

secundária no programa PSIPRED e modeladas por homologia no programa 

MODELLER usado múltiplos templates. Os modelos finais tiveram os seus 

RMSD determinados pelo programa 3DSS, o escore DOPE pelo programa 

MODELLER e gráficos de Ramachandra pelo programa VADAR. Com esses 

dados foi possível obter modelos hipotéticos das enzimas AP endonucleases 

analisadas e com isso ponderar acerca da sua funcionalidade.  

Palavras-chave: modelagem de proteínas, reparo de DNA, AP endonucleases, 

BER.  
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Resumo:  

INTRODUÇÃO: a Insuficiência Renal Crônica (IRC) caracteriza-se por uma 

deterioração progressiva e irreversível da função renal, acarretando déficit 

orgânico e desequilíbrios metabólicos e hidroeletrolíticos, resultando em 

azotemia. A IRC tem como principais grupos de risco pacientes portadores de 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM), não 

controladas. Para garantir a aquisição, dispensação e distribuição dos 

medicamentos de forma regular, foi criado no Brasil, um Sistema de 

Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e/ou Diabéticos 

(HIPERDIA) . OBJETIVO: identificar a prevalência de IRC em pacientes 

cadastrados no HIPERDIA. METODOLOGIA: estudo descritivo retrospectivo e 

abordagem quantitativa, realizado na Unidade Básica de Cidade Satélite, de 

Jan/2002 a Jun/2011 com dados dos pacientes cadastrados no programa 

HIPERDIA. RESULTADOS: foram analisadas as fichas de 673 pacientes 

cadastrados, destes, 65% eram hipertensos, 2% eram diabéticos tipo I, 7% 

diabéticos tipo II e 26% tinham HAS e DM. A presença de IRC estava presente 

em 6% dos pesquisados. CONCLUSÃO: é de extrema importância o 

preenchimento correto das fichas cadastrais do HIPERDIA para um 

acompanhamento adequado destes pacientes na rede básicas de saúde, bem 

como a adoção de medidas que visem à promoção e prevenção à saúde nesse 

grupo especial de pacientes.  

Palavras-chave: Hipertensão; Diabetes Mellitus; Insuficiência Renal Crônica.  
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Resumo:  

O CPO-D é um índice recomendado pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) sendo utilizado para medir e comparar a experiência de cárie e as 

condições de saúde bucal de uma população. Este índice encontra-se 

fortemente associado às condições sociais dos indivíduos. Assim, quanto 

melhores as condições de vida das pessoas, não somente relativas ao acesso 

a bens de consumo, mas ao conjunto de elementos que compõem a qualidade 

de vida, melhor será a situação de saúde bucal. O presente estudo buscou 

verificar o grau de associação entre o Índice de Qualidade de Vida (IQV) e o 

índice de CPO-D em crianças de 0-12 anos de idade residentes nos bairros de 

Felipe Camarão e na Cidade da Esperança no município de Natal. Foi 

realizado um levantamento epidemiológico, em uma amostra de 157 crianças 

e, posteriormente, comparou-se tais resultados com o Índice de Qualidade de 

Vida (IQV) dos bairros em estudo. Os resultados mostraram que Felipe 

Camarão apresenta um IQV baixo, ou seja, de 0,27 e a Cidade da Esperança 

um IQV de 0,62, considerado mediano. Quanto ao índice CPO-D, as crianças 

da Cidade da Esperança apresentaram um CPO-D de 2,55 e as de Felipe 

Camarão CPO-D de 3,11, valores acima do encontrado na média brasileira de 

2,1 (SB Brasil, 2010). Pode-se observar uma associação significativa entre as 

condições de saúde bucal das crianças e o IQV relativo aos bairros. Urge, 

portanto, uma atenção em saúde bucal mais efetiva por parte de profissionais 

de saúde bucal e pelo poder público.  

Palavras-chave: Cárie Dentária; Qualidade de Vida; Bairros de Natal.  
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Resumo:  

Introdução: a adolescência é uma fase modificadora em que o ritmo e a 

intensidade dessas mudanças ocorrem individualmente, devido a fatores como 

biotipo, condições socioculturais e, principalmente, na área sexual. É nesse 

sentido que a equipe do Programa Trilhas Potiguares na edição 2011 no 

município de Olho D’água do Borges trabalhou o tema: “Desmitificando a 

sexualidade em sala de aula”, com o objetivo de informar sem rasgos morais 

para os adolescentes da faixa etária entre 13 e 20 anos sobre riscos e os 

benefícios em relação ao exercício da sua sexualidade. Métodos: relato de 

experiência de dois grandes encontros com o público-alvo trabalhados de 

forma expositiva e dinâmica simultaneamente, no auditório do município de 

Olho D’água do Borges. Por meio da exposição de fotos, vídeos educativos, 

demonstrações de uso seguro do preservativo e atividades lúdicas como o 

teatro, esclarecemos dúvidas relacionadas a temática. Resultados: dessa ação 

de extensão participaram 34 adolescentes, nos quais foi despertado o interesse 

pelo assunto, assim como foi formada a opinião unânime da prática do sexo 

seguro, sem riscos, da idéia que as mudanças na puberdade são individuais e 

que essa fase deve ser praticada com respeito e responsabilidades. 

Conclusão: o amadurecimento demonstrado por parte dos participantes em 

relação a sexualidade, que não havia apresentado no início, afirmou que há a 

necessidade de desmitificar a sexualidade nas Instituições de Ensino de forma 

consciente e saudável.  

Palavras-chave: Oficina; sexualidade; Olho D’água do Borges.  
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Resumo:  

Aspecto dentário desagradável compromete a vida social levando o indivíduo a 

procurar o tratamento ortodôntico por questões estéticas. Portanto, é essencial 

entender a percepção do indivíduo sobre sua condição bucal. O estudo propõe 

avaliar a percepção do dano estético na visão do profissional e do próprio 

paciente, avaliando o grau de concordância entre eles. Foram examinados 300 

escolares na faixa etária de 15-19 anos. Na avaliação da percepção quanto à 

estética bucal foi utilizado o componente estético (AC) do Índice de 

Necessidade de Tratamento Ortodôntico (IOTN), através da escala SCAN, 

composta de 10 fotografias com diversos tipos de oclusopatias, tanto o 

adolescente quanto o profissional indicou a foto que mais se aproximou do 

sorriso avaliado. Observou- se uma diferença entre as prevalências, pois o AC 

do examinador foi de 10,3% de necessidade severa (NS), 19,0% de 

necessidade moderada (NM) e 70,7% sem necessidade (SN). Já no AC do 

examinado, a prevalência foi de 5,3 % de NS, 6,0% de NM e 85,7% de SN. No 

teste de concordância entre os índices, existiu um kappa significativo 

(p<0,001), porém muito baixo, de 0,195, considerado desprezível. Ao analisar a 

discordância total foi observado que em 27,83% dos casos existe uma 

discordância na classificação da necessidade de ambos. Dessa forma, é 

observado que na visão do profissional existe uma maior prevalência de 

necessidade de tratamento, demonstrando uma análise bem mais criteriosa 

quando comparado ao próprio paciente.  

Palavras-chave: Estética Dentária, Maloclusão, Adolescente  
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TÍTULO: Reinternações psiquiátricas no contexto da rede de atenção à saúde 

mental em Natal-RN 

AUTOR: BRUNA KELLY PAULINO SOUZA 

ORIENTADOR: JACILEIDE GUIMARAES 

CO-AUTOR: DÉBORAH KAROLLYNE RIBEIRO RAMOS  

Resumo:  

O presente estudo está vinculado ao Projeto de pesquisa intitulado 

“Desinstitucionalização em saúde mental: investigação sobre o fenômeno da 

porta- giratória em Natal-RN” (PID6337-2010/PROPESQ-UFRN) e investiga a 

efetivação da Reforma Psiquiátrica brasileira como um novo modo de cuidar da 

pessoa com transtorno psiquiátrico no contexto atual da rede de atenção à 

saúde mental em âmbito local. Para tanto, o nosso objetivo é analisar a 

freqüência de (re)internações psiquiátricas de pessoas com transtorno mental 

no contexto da rede de atenção à saúde mental em Natal-RN. Trata-se de uma 

pesquisa qualitativa, cujo cenário é a rede de atenção à saúde mental do 

município de Natal, especialmente, o Hospital João Machado por ser este o 

serviço de referência estadual no que se refere ao fenômeno de (re)internações 

psiquiátricas. Os sujeitos da pesquisa são trabalhadores do Hospital João 

Machado que lidam diretamente na admissão de (re)internações. O 

instrumento de coleta de informações empregado foi a entrevista semi-

estruturada e o método de sistematização dos resultados consistirá na análise 

temática do material coletado à luz da literatura da Reforma Psiquiátrica 

brasileira. Atualmente, o estudo encontra-se na fase de análise dos resultados. 

Ao término do presente estudo, pretendemos identificar, refletir e divulgar os 

resultados encontrados na realidade observada sobre a atualidade da Reforma 

Psiquiátrica em Natal-RN no que tange ao fenômeno das (re)internações 

psiquiátricas.  

Palavras-chave: Saúde mental; internações psiquiátricas; reinternações 

psiquiátricas.  
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CÓDIGO: SB1117 

TÍTULO: Ações Biológicas do Extrato de Eugenia uniflora na Mucosite Intestinal 

por Antineoplásico 

AUTOR: FERNANDA MEDEIROS DE BRITO 

ORIENTADOR: SANDRA MARIA NUNES MONTEIRO  

Resumo:  

INTRODUÇÃO:No Brasil, a pitangueira é usada na terapêutica popular da 

diarréia (SLAVIERO et al, 2009). OBJETIVO: avaliar a ação do extrato aquoso 

de Eugenia uniflora L(EEU) na diarréia. MÉTODOS:Aprovado no 

CEUA/UFRN(no030/2009). Administramos EEU em camundongos via 

gavagem. Na fase 1 (n=18, n=6/grupo) mediu- se o comprimento do intestino 

delgado(CT) e a distância percorrida(DP) da solução de carvão mineral(SCM). 

Na fase 2(n=24, n=6/grupo) efetuamos histomorfometria intestinal na diarréia 

inflamatória induzida por 5- fluorouracil(5-FU), avaliado o efeito do tratamento 

na mucosite, comportamento alimentar e ponderal dos animais (média±EPM; 

ANOVA/Bonferroni, p<0,05). Os animais foram anestesiados e sacrificados 

para coleta intestinal. RESULTADOS:O CT nos grupos CONT, ATPR e do 

EEU, foi de 46,58±1,830; 48,75±0,750; 47,75±2,428cm. Houve redução da DP 

pela SCM, em CONT 44,88±1,619, ATPR 44,18±2,175 e EEU 35,63±2,544cm, 

vs CT *p<0,05. As distâncias percorridas pela SCM em cm/min são de 1,496, 

1,473 e 1,188 em CONT, ATPR e EEU. Não houve efeito antisecretório do 

EEU. O consumo de ração foi reduzido em 50% vs grupo controle. O consumo 

de água não foi alterado nos grupos com 5-FU vs 9,110±0,727 PBS ou EEU. A 

administração de EEU -2,394&±0,508 vs controle 0,234&±0,052g; não protegeu 

da perda ponderal induzida por 5-FU. O grupo 5-FU mostrou atrofia de vilos 

364,8±19,9 vs o controle 437±19,92&#956;m. CONCLUSÃO:O EEU teve efeito 

obstipante, mas não minorou o processo inflamatório  

Palavras-chave: Eugenia uniflora L.; Diarréia; Mucosite Intestinal; 

Camundongos.  
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CÓDIGO: SB1120 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA INTERAÇÃO DA MISTURA BINÁRIA ATRAVÉS DA 

ANÁLISE TÉMICA DIFERENCIAL DE HIDROQUINONA E ÁCIDO RETINÓICO 

AUTOR: THAYS SANTOS OLIVEIRA 

ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO 

CO-AUTOR: ÍGOR PRADO DE BARROS LIMA 

CO-AUTOR: MARCIO FERRARI 

CO-AUTOR: DENISE MICHELLE COSTA BARROS  

Resumo:  

A Hidroquinona (Hid) e o Ácido Retinóico (AcR) são despigmentantes, 

utilizados com grande freqüência como solução para problemas relacionados à 

produção excessiva de melanina. Amostras de Hid. e AcR foram analisadas por 

meio da Análise Térmica Diferencial (DTA), isoladamente e através de mistura 

entre as duas substâncias para que seu comportamento fosse observado de 

acordo com a variação de temperatura programada.  

As curvas DTA da Hid, AcR e Hid:AcR foram obtidas numa termobalança 

Shimadzu, modelo TGA-60H, utilizando cadinho de alumina, nas razões de 

aquecimento de 10oC/min., numa faixa de temperatura de 25 – 900oC, sob 

atmosfera de nitrogênio a 10 mL/min. As massas das amostras foram de 5 mg 

da Hid., 4,5 mg do AcR e 8 mg Hid:AcR . As curvas DTA foram analisadas com 

o auxílio do software TASYS da Shimadzu. A curva termogravimétrica da 

Hid:AcR apresenta três processos de termodecomposição nos intervalos de 

temperatura: 150- 215oC. A curva DTA da Hid: AcR apresenta três processos 

de transições de fase, onde os mesmos são endotérmicos e apresentam as 

temperaturas de pico e calor de reação, respectivamente: 150-157oC (–11 J/g 

), 163-176oC (–679 J/g) e 192-215oC (-117 J/g). Os dados térmicos da mistura 

binária Hid:AcR fornecem informações importantes na avaliação da interação 

fármaco:fármaco.  

Palavras-chave: Despigmentantes; Análise Térmica; Associações 

dermatologicas  
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CÓDIGO: SB1121 

TÍTULO: Caracterização de idosos com potencial para desenvolver a síndrome 

da fragilidade, em área adscrita do Distrito Sanitário Leste, no município de 

Natal, RN. 

AUTOR: HELOISA CRISTINA FERREIRA DE LIMA 

ORIENTADOR: REJANE MARIA PAIVA DE MENEZES 

CO-AUTOR: ANA ANGÉLICA RÊGO DE QUEIROZ  

Resumo:  

Introdução: Segundo dados do Ministério da Saúde, existe um contingente de 

idosos considerado frágeis no domicílio.Isso reflete que o aumento da 

expectativa de vida, muitas vezes, vem acompanhado de patologias e 

incapacidades que limitam uma velhice ativa e saudável. Assim faz-se 

necessário que a identificação precoce de características da síndrome da 

fragilidade seja alvo das práticas dos profissionais nas Unidades Básicas de 

Saúde. Objetivo:Caracterizar idosos em processo de instalação da síndrome da 

fragilidade, em área adscrita do Distrito Sanitário Leste do município de Natal, 

RN. Metodologia:Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, realizado com 

idosos residentes no Distrito Sanitário Leste, em amostra aleatória e 

estratificada. Resultados: Encontram-se em fase de elaboração da amostra e 

início da coleta de dados, através do levantamento de idosos residentes no 

Distrito Leste e cadastrados pelo Sistema de Informação da Atenção Básica 

(SIAB). Conclusão: A pesquisa é de suma importância, uma vez que leva-nos 

ao conhecimento dos idosos residentes em processo de instalação da 

síndrome da fragilidade, através da identificação dos fatores potenciais 

desencadeantes, bem como, contribui para sensibilizar os profissionais ante 

essa problemática.  

Palavras-chave: Sindrome da Fragilidade -Assistência de Enfermagem - Idosos  
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CÓDIGO: SB1126 

TÍTULO: DETEÇÃO DE kDNA DE LEISHMANIA EM AMOSTRA DE BAÇO E 

SANGUE PERIFÉRICO DE CÃES INFECTADOS PROVENIENTES DE 

ÁREAS ENDÊMICAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. 

AUTOR: TAINÁ COSTA BAIA 

ORIENTADOR: DANIELLA REGINA ARANTES MARTINS 

CO-AUTOR: LAÍSE DIANA DOS SANTOS BRANDÃO 

CO-AUTOR: GLORIA REGINA DE GOIS MONTEIRO 

CO-AUTOR: PAULO RICARDO PORFIRIO DO NASCIMENTO  

Resumo: Leishmanioses são doenças causadas por protozoários intracelulares 

do gênero Leishmania. As principais formas clínicas são leishmaniose cutânea 

(LC), mucosa (LM) e visceral (LV). A cada ano são registrados 2 milhões de 

novos casos, desses, 500.000 são de LV. A transmissão para o hospedeiro 

ocorre através da inoculação da forma promastigota de Leishmania durante o 

repasto sanguíneo do flebotomineo. Na circulação sanguínea, as formas 

promastigotas são fagocitadas por macrófagos onde se transforma em 

amastigotas. Em áreas endêmicas para a LV, os canídeos são considerados 

importantes reservatório do parasita, mas a maioria dos cães infectados são 

assintomáticos. Baço, fígado, medula óssea e pele são considerados 

santuários para Leishmania. Nesse trabalho foram avaliados 10 cães de áreas 

endêmicas para a LV humana no Estado do RN. Para isso, realizou-se a 

Reação de Polimerase em Cadeia (PCR) para detecção de DNA do 

cinetoplasto de Leishmania em baço e sangue periférico desses animais. 

Apenas uma amostra de baço não detectou kDNA, devido à concentração de 

DNA ser igual a 18,4ng/ul, valor inferior ao necessário para realizar o ensaio, 

entretanto no sangue periférico do mesmo foi possível detectar DNA de 

Leishmania. O perfil da eletroforese conferiu um bandeamento em torno de 

140bp, compatível com o tamanho do kDNA de Leishmania. Portanto, 

concluímos a presença de Leishmania no sangue periférico dos cães 

analisados e a possibilidade desses servirem como reservatório para 

Leishmaniose  

Palavras-chave: Leishmaniose; kDNA; PCR  
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CÓDIGO: SB1135 

TÍTULO: Participação das Células Th17 na Rejeição ao Transplante Renal 

Humano AUTOR: WENNA GLEYCE ARAÚJO DO NASCIMENTO 

ORIENTADOR: JANAINA CRISTIANA DE OLIVEIRA CRISPIM FREITAS 

CO-AUTOR: CARLOS ANDRE NUNES JATOBA 

CO-AUTOR: MAURICIO GALVAO PEREIRA 

CO-AUTOR: FRANCISCO PIGNATARO LIMA  

Resumo:  

Nos últimos anos, o transplante renal vem sendo o tratamento de escolha para 

o paciente com insuficiência renal. Caracterizada como a complicação mais 

comum após o transplante, a rejeição é a principal causa de falha do enxerto e 

a resposta imune do hospedeiro nela é um fenômeno que envolve mediadores 

humorais e celulares, sendo os celulares o principal alvo de pesquisas em 

transplante. Esse estudo teve como objetivo caracterizar a participação de um 

novo subtipo celular da resposta imune, recentemente descoberto, as Células 

Th17, na rejeição ao transplante renal. Foram estudados 82 pacientes 

transplantados do HUOL/UFRN e, por meio de imunohistoquímica avaliou-se a 

expressão de IL-17, citocina característica das células do perfil Th17, em 

biópsias do enxerto renal. Informações do prontuário médico tais como: tipo de 

nefropatia que levou à perda renal, painel de anticorpos, tipo e idade do doador 

e, tempo de isquemia fria foram levantadas e correlacionadas à expressão de 

IL-17. Obteve-se um total de 32 biópsias, das quais 13 (40,6%) expressaram 

IL-17, e dessas, oito (61,5%) apresentaram algum tipo de rejeição. A expressão 

de IL-17 foi significativamente maior em pacientes que apresentaram rejeição 

(p<0,001). Com este resultado é possível afirmar que mecanismos além dos já 

classicamente estabelecidos podem estar envolvidos na rejeição, o que 

contribuirá de maneira significativa para estudos no combate a rejeição, e ainda 

na definição de marcadores de tolerância ao enxerto.  

Palavras-chave: Transplante renal, células th-17, rejeição  
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CÓDIGO: SB1138 

TÍTULO: Avanços e desafios da rede de atenção à saúde mental em Natal-RN 

AUTOR: ALINE EVA DA SILVA 

ORIENTADOR: JACILEIDE GUIMARAES 

CO-AUTOR: DÉBORAH KAROLLYNE RIBEIRO RAMOS  

Resumo:  

A rede de atenção à saúde mental é constituída por serviços, políticas e 

estratégias fundamentais para a exequibilidade da Reforma Psiquiátrica 

brasileira, buscando-se o cumprimento da meta de internação como último 

recurso terapêutico, assim evitando o fenômeno da (re)internação psiquiátrica, 

historicamente associada a cronificação da doença. A articulação entre os 

serviços da rede de atenção em saúde mental com os demais serviços de 

saúde e outros setores da sociedade compõem o requisito da intersetorialidade 

que contribui para a conquista mais ampla da atenção psicossocial e da 

inclusão do paciente psiquiátrico. Cientes da relevância científica e social 

desse processo, temos como objetivo investigar os avanços e desafios da rede 

de atenção à saúde mental em Natal-RN, através de um estudo qualitativo 

vinculado ao Projeto de Pesquisa intitulado “Desinstitucionalização em saúde 

mental: investigação sobre o fenômeno da porta-giratória em Natal-RN” 

(PID6337-2010 / PROPESQ-UFRN). Atualmente, o estudo encontra-se na fase 

de análise do material coletado. Ao término do presente estudo, que dá ênfase 

à realidade da rede de atenção à saúde mental em âmbito local, pretendemos 

identificar, refletir e divulgar os resultados sobre a atualidade da Reforma 

Psiquiátrica no que tange aos avanços e desafios da rede de atenção à saúde 

mental em Natal-RN.  

Palavras-chave: Desinstitucionalização; rede de atenção; saúde mental.  
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CÓDIGO: SB1140 

TÍTULO: Identificação de larvas de estrongilídeos em ovinos mestiços Santa 

Inês AUTOR: FERNANDA CAVALCANTE SILVA 

ORIENTADOR: LILIAN GIOTTO ZAROS 

CO-AUTOR: PATRÍCIA COSTA DA SILVA 

CO-AUTOR: ALBERTO LUIZ FREIRE DE ANDRADE JUNIOR 

CO-AUTOR: RENATA MARIA ALVES COUTINHO  

Resumo:  

Parasitas gastrintestinais são responsáveis por perdas econômicas na 

ovinocultura, sendo o Haemonchus contortus, Trichostrongylus colubriformis, 

Strongyloides papillosus e Oesophagostomum columbianum espécies de 

destaque nesta atividade no Nordeste do Brasil. A coprocultura é uma técnica 

para diagnosticar parasitoses não reconhecidas pelo exame de identificação de 

ovos. O presente estudo tem como objetivo identificar e quantificar larvas de 

estrongilídeos em estádio infectante (L3) oriundas de fezes de ovinos mestiços 

Santa Inês. O experimento foi efetuado na Escola Agrícola de Jundiaí/RN, 

utilizando-se 50 machos e 50 fêmeas. Semanalmente, durante 13 semanas, as 

fezes foram coletadas, acondicionadas em sacos plásticos e conduzidas ao 

laboratório para execução da técnica de coprocultura. Trichostrongylus sp. 

apresentou maior frequência em ambos os sexos (M: 44,0%; F: 46,0%), 

seguido por Haemonchus sp. (M: 32,0%; F: 35,0%), Strongyloides sp. (M: 

17,0%; F: 13,0%) e Oesophagostomum sp. (M: 6,0%; F: 6,0%). 

Trichostrongylus, juntamente com o Strongyloides e Oesophagostomum, 

penetram na mucosa do intestino delgado, produzindo descamação do mesmo 

e reduzindo a absorção de nutrientes, ocasionando nos animais um quadro de 

anorexia, perda de peso, anemia e diarreia quando a infecção é acentuada. 

Conclui-se que a prevalência de parasitas dos animais experimentais é de 

Trichostrongylus sp. Que em infecções severas causa problemas na absorção 

dos nutrientes, prejudicando a Produção Animal.  

Palavras-chave: Estrongilídeos, Trichostrongylus colubriformis, Coprocultura  
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CÓDIGO: SB1141 

TÍTULO: INFLUÊNCIA DO TEOR ETANOLICOS NOS ENSAIOS IN VITRO DE 

PRODUTOS HOMEOPÁTICOS 

AUTOR: SÍLVIA LOUISE TEIXEIRA PENHA 

ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO 

CO-AUTOR: REGINA CARMEN ESPOSITO 

CO-AUTOR: THEREZA MYLENE DE MOURA PEREIRA 

CO-AUTOR: MARCO VINICIUS MONTEIRO NAVARRO  

Resumo:  

Os medicamentos homeopáticos têm sido utilizados por mais de duzentos anos 

sem verificação dos seus efeitos em ensaios in vivo e in vitro, devido à 

peculiaridade das preparações homeopáticas, sua alta diluição, que cria um 

desafio para a utilização das técnicas analíticas usuais do controle de 

qualidade de medicamento. O presente estudo visa avaliar a influencia do 

conteúdo alcoólico nos ensaios biológicos de avaliação da atividade citotóxica 

em células promastigotas metacíclicas de Leishmania chagasi. Diferentes 

produtos homeopáticos produzidos a partir de extratos contendo Momordica 

charantia (folha e fruto) 3DH e 6CH foram preparados segundo a Farmacopéia 

Homeopática Brasileira e por métodos alternativos com auxilio do ultrasom. Em 

diferentes proporções hidroetanólicas. As células foram incubadas por 21 horas 

em estufa biológica Qualxtron na temperatura 28°C e depois realizada leitura 

em câmara de Newbauer. Os resultados mostram maior toxicidade dos 

produtos homeopáticos com alcoolatura 10% quando comparados com os de 

água estéril, e dentre os de alcoolatura 10% aqueles produzidos com extratos 

obtidos por ultrasom. Os resultados sugerem possivelmente ação do álcool, 

bem como o maior poder extrativo (ultrasom) produzindo uma maior 

citotoxicidade.  

Palavras-chave: Bioensaio, homeopatia, Mormodica charantia  
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CÓDIGO: SB1142 

TÍTULO: Aplicação do questionário de saúde da mulher (QSM) em mulheres a 

partir de quarenta anos atendidas na Unidade Básica de Saúde do Bairro de 

Guarapes, Natal-RN 

AUTOR: HUGO DIÓGENES DE OLIVEIRA PAIVA 

ORIENTADOR: ANA CLAUDIA GALVAO FREIRE 

CO-AUTOR: MARIA DO CARMO ALVES 

CO-AUTOR: CLAUDIONOR NOGUEIRA COSTA SEGUNDO 

CO-AUTOR: LUMENA PAULA CABRAL  

Resumo: A menopausa, definida como o fim do período menstrual, constitui a 

perda geneticamente programada dos folículos ovarianos e ocorre, em média, 

aos 51 anos. O processo de envelhecimento ovariano não é um evento pontual 

na vida da mulher. Nesse período da vida as mulheres padecem de vários 

sintomas que diminuem muito sua qualidade de vida. Dentre estes: fogachos, 

depressão, insônia, ressecamento vaginal e desmineralização óssea. O 

presente estudo visa avaliar o perfil de uma população específica através de 

um instrumento validado. No ano de 2010, 29 mulheres atendidas pela Unidade 

Básica de Saúde do bairro de Guarapes, Natal/RN, foram entrevistadas por 

alunos da disciplina POTI e monitores do Pet-Saúde usando como instrumento 

o Questionário Saúde da Mulher. Das entrevistadas, 47% eram casadas, 24% 

solteiras, 14% separadas e 14 viúvas. Dentre elas, 62% apresentavam o 

ensino básico incompleto, 29% concluíram o ensino médio. Os sintomas mais 

citados foram: Ansiedade, astenia, dor em membros, lombalgia, polidpsia e 

aumento da frequência urinária. Os que apresentaram maior intensidade foram: 

fogachos, diminuição da libido, polidipsia e aumento da frequência urinária. 

Não foi encontrada relação entre grau de escolaridade e o relato de sintomas 

específicos. Os resultados obtidos corroboram a literatura existente sobre o 

tema. Conclui-se que os sintomas do climatério são muito prevalentes na 

população e, alguns deles são dependentes do estado emocional da mulher.  

Palavras-chave: Climatério, menopausa, saúde da mulher, Guarapes, Atenção 

primária.  
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CÓDIGO: SB1144 

TÍTULO: Identificação e quantificação de larvas em estádio infectante de 

estrongilídeos em fêmeas de ovinos mestiços Santa Inês 

AUTOR: LUIZ ANTONIO PEIXOTO BEZERRA 

ORIENTADOR: LILIAN GIOTTO ZAROS 

CO-AUTOR: GELSON DOS SANTOS DIFANTE 

CO-AUTOR: ALINE MOREIRA PORTELLA DE MELO 

CO-AUTOR: ALBERTO LUIZ FREIRE DE ANDRADE JUNIOR  

Resumo:  

O presente estudo tem como objetivo identificar e quantificar larvas de 

estrongilídeos em estádio infectante (L3) oriundas de fezes de fêmeas de 

ovinos mestiços Santa Inês, que encontrando condições de completar seu ciclo 

de vida, causam perdas na Produção Animal. O experimento foi executado na 

Escola Agrícola de Jundiaí/RN e para isso foram utilizadas 50 fêmeas (F) de 

ovinos mestiços Santa Inês. Semanalmente, durante treze semanas, as fezes 

foram coletadas, conservadas e encaminhadas ao laboratório para a realização 

da técnica de coprocultura. Trichostrongylus sp. apresentou maior frequência 

(F: 46,0%), seguido do Haemonchus sp. (F: 35,0%), Strongyloides sp. (F: 

13,0%) e Oesophagostomum sp. (F: 6,0%). Trichostrongylus, juntamente com o 

Strongyloides e Oesophagostomum, penetram na mucosa do intestino delgado, 

produzindo descamação do mesmo e reduzindo a absorção de nutrientes. 

Ocasionando nos animais um quadro de anorexia, perda de peso, anemia e 

diarreia quando a infecção é acentuada, destacando maior incidência de 

estrongilídeos em fêmeas prenhes. Conclui-se que a prevalência de parasitas 

de ovinos é de Trichostrongylus colubriformis, e em infecções severas pode 

causar problemas na absorção dos nutrientes, prejudicando a Produção 

Animal.  

Palavras-chave: Trichostrongylus sp., Estrongilídeos, Coprocultura  
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CÓDIGO: SB1150 

TÍTULO: ESTUDO RADIOGRÁFICO BUCAL DE UMA ATENDIDAS NA 

MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO AUTOR: TÚLLIO JOSÉ DE OLIVEIRA 

FERNANDES ORIENTADOR: MANUEL ANTONIO GORDON NUNEZ CO-

AUTOR: MARINA CANSANCAO PORTO CO-AUTOR: SÉRGIO HENRIQUE 

LAGO MARTINS CO-AUTOR: MANUEL ANTONIO GORDON NUNEZ  

Resumo:  

POPULAÇÃO DE PACIENTES NO CLIMATÉRIO CICCO DA UFRN  

O climatério representa um período da vida da mulher no qual podem ocorrer 

além de alterações no sistema reprodutor, alterações em outras áreas do 

organismo, como a osteoporose, podendo ainda ocorrer manifestações orais, 

decorrentes dessas alterações ou como efeitos adversos de medicamentos. 

Considerando as alterações no sistema estomatognático, este estudo visa 

avaliar radiograficamente pacientes no climatério, usuárias e não usuárias de 

bifosfonatos, tratadas na Maternidade Escola Januário Cicco da UFRN, Natal-

RN, no intuito de observar a ocorrência de alterações dos maxilares e das 

estruturas dentárias. Após o preenchimento de um questionário e exame clínico 

intra-oral, todas as pacientes foram avaliadas mediante radiografia panorâmica 

dos ossos maxilares.As imagens foram realizadas no Departamento de 

Odontologia da UFRN e avaliadas por uma radiologista. Da amostra constituída 

por 167 pacientes, 70(41.9% da amostra) foram radiografadas até o 

momento.Apenas 9 dos laudos(12.8% da amostra) constataram alterações dos 

componentes ósseos dos maxilares. Dentre os achados, 55.5% exibiam como 

alteração óssea uma maior radiolucidez, 33.3% com imagens radiopacas e 

11.1% imagens mistas. O fato de alterações nas radiografias terem 

predominado em pacientes não usuárias de bifosfonatos,leva a sugerir que 

provavelmente o uso de tais drogas por via oral não represente um fator de 

risco preponderante na determinação de complicações bucais tais como a 

osteonecrose associada aos bifosfonatos.  

Palavras-chave: climatério, bifosfonatos,osteonecrose dos maxilares, 

osteoporose  
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CÓDIGO: SB1151 

TÍTULO: Estudos através da simulações computacionais com aminoácidos 

apolares usando o método Ab initio. 

AUTOR: GENTIL GOMES DA FONSECA FILHO 

ORIENTADOR: UMBERTO LAINO FULCO  

Resumo:  

Com o avanço da tecnologia pesquisas com simulações computacionais tem 

avançado e necessitam de mais estudos, afim de desenvolver a análise de 

aminoácidos apolares através do método Ab initio este trabalho científico tem 

como objetivo analisar os aminoácidos em suas diversas conformações e a 

partir de padrões achados na literatura comparar quais padrões são menos 

energéticos e quais aparecem mais. A base do estudo consiste em pegar cada 

aminoácido submeter a várias otimizações, que tinham como produto cem 

confôrmeros de cada aminoácido. Então foi realizado nesse estudo uma 

divisão desses confôrmeros a partir de padrões desenvolvidos para a cadeia 

principal, cadeia lateral e pontes de hidrogênio e posteriormente uma análise 

em procura dos confôrmeros de menor energia de ionização para cada padrão 

e que padrão era o menos energético, sendo assim o mais estável. O presente 

trabalho pode perceber que para todos os nove aminoácidos estudados o tipo 

C para a cadeia principal foi o menos energético, já para cadeia lateral houve 

uma variação entre os três padrões desenvolvidos e para as pontes de 

hidrogênio foi unânime a presença do tipo I, nos confôrmeros de menor 

energia.  

Palavras-chave: Modelagem molecular, aminoácidos apolares,energia de 

ionização  
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CÓDIGO: SB1157 

TÍTULO: FORTALECENDO VÍNCULOS ENTRE AS GESTANTES E A 

UNIDADE HOSPITALAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

AUTOR: JESSICA CAROLINE MACEDO TEIXEIRA 

ORIENTADOR: REJANE MILLIONS VIANA MENESES 

CO-AUTOR: RENATA MELO MAROTO 

CO-AUTOR: ANA PAULA DA SILVA COSTA 

CO-AUTOR: ANNY KARINE FREIRE DA SILVA  

Resumo:  

O Ministério da Saúde incentiva a humanização da assistência ao parto cada 

vez mais, tendo em vista os benefícios que estas atitudes trazem tanto às 

gestantes quanto aos próprios profissionais. Assim, o pré-natal é um ponto 

importantíssimo a ser trabalhado, visto que é o momento onde os profissionais 

têm maiores oportunidades de aproximação com elas. A criação de vínculos 

entre estas mulheres e o serviço hospitalar deve ser um dos focos da 

Estratégia de Saúde da Família (ESF). Tem objetivo de Relatar a experiência 

vivida durante estágio numa Unidade Básica de Saúde onde gestantes 

cadastradas na ESF visitaram o hospital onde seus partos provavelmente 

aconteceriam. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, 

realizado no dia 3 de junho de 2011 no Hospital Alfredo Mesquita Filho, no 

município de Macaíba/RN. Contamos com a participação de 19 gestantes. Foi 

apresentado todo o hospital, aproveitando a oportunidade para desmitificar 

fatos que contribuíam para o estresse. Houve um momento de diálogo com 

grande interação onde elas tiraram suas dúvidas. Todas as participantes 

relataram que se sentiam felizes por saberem que poderiam contar com aquele 

serviço. Conclui-se, então, que a viabilização de momentos de conversa entre 

usuários e prestadores dos serviços de saúde se caracteriza na criação de 

vínculos entre estes. Especificamente no pré-natal, como em todos outros 

casos, é de grande importância eliminar qualquer fator estressante para as 

gestantes.  

Palavras-chave: Pré-natal; assistência hospitalar; assistência de enfermagem  
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CÓDIGO: SB1158 

TÍTULO: Identificando duas espécies de formiga da caatinga. AUTOR: INGRID 

ARAUJO DE MEDEIROS 

ORIENTADOR: ARRILTON ARAUJO DE SOUZA 

CO-AUTOR: ARIANE PAULA ARAÚJO DE MEDEIROS  

Resumo:  

Os Insecta são o mais diverso e abundante grupo de artrópodes sendo 

estimado em 10 milhões. Entre esses animais estão os insetos sociais, 

representados por todas as formigas e cupins, algumas abelhas e vespas. 

Dentre as 750.000 espécies de insetos descritos, mais de 9.500 são formigas; 

constituem 1,5 % da fauna de insetos descrita, e somam mais de 10% da 

biomassa total de animais de florestas tropicais, savanas, campos e outros 

hábitats importantes do planeta. Estão presentes em todos os biomas 

terrestres, com exceção dos pólos. Devido a essa marcante dominância 

numérica, as formigas ocupam um papel ecológico chave nos ecossistemas.  

O controle biológico vem sendo utilizado há muitos anos como uma solução 

para controlar pragas que causam danos a um determinado lugar, habitat. Na 

região do Seridó, município de Caicó, agricultores estão utilizando uma espécie 

de formiga para controlar outra espécie que causa uma série de danos. O 

objetivo desse trabalho é identificar quais são essas espécies e se essa 

relação já é descrita. Após coleta do material, este foi transferido para 

laboratório e identificado através de chaves de identificação. As duas espécies 

identificadas foram Solenopsis saevissima (praga) e Nylanderia fulva (controle). 

Na literatura há vários registros da relação entre o gênero Solenopsis e demais 

formigas, porém esse gênero tem como descrição marcante sua agressividade 

e dominância sobre outras formigas. São necessários novos estudos para 

analisar essa relação.  

Palavras-chave: Formiga, controle biológico, insetos. 
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CÓDIGO: SB1159 

TÍTULO: Efeito anti-inflamatório do extrato metanólico da alga marinha 

Caulerpa mexicana em modelo de injúria pulmonar aguda. 

AUTOR: ANAUGUSTA DE FARIAS TOMAZ 

ORIENTADOR: JANEUSA TRINDADE DE SOUTO 

CO-AUTOR: JÉSSICA TEIXEIRA JALES 

CO-AUTOR: HYLARINA MONTENEGRO DINIZ SILVA  

Resumo:  

Produtos naturais de origem marinha tem sido foco de investigação científica 

devido aos inúmeros compostos com múltiplas propriedades farmacológicas, 

dentre elas: atividades antibacteriana, antitumoral, antiangiogênica, antiviral e 

antioxidante. Alguns desses compostos estão presentes nas algas marinhas 

verdes, como a Caulerpa mexicana que pertence à ordem Bryopsidales e 

família Caulerpaceae. Dessa forma, o objetivo desse trabalho consistiu em 

avaliar o efeito do extrato metanólico obtido da alga Caulerpa mexicana em 

modelo de injúria pulmonar aguda induzida por estímulo microbiológico 

(Lipopolissacarídeo). Para isso, camundongos Balb/c receberam, pela rota 

intranasal, lipopolissacarídeo (167µg/ml ou 10µg/60µl) ou salina (60µl); após 

uma hora os camundongos foram tratados com o extrato metanólico da alga 

Caulerpa mexicana (4 mg, 2 mg, 1 mg e 0,5mg/kg) pela rota intravenosa. 

Decorridas 24h foi realizado o lavado brocoalveolar (BAL) para determinar o 

infiltrado celular. O tratamento dos camundongos com o extrato metanólico da 

alga Caulerpa mexicana diminuiu a migração de leucócitos para a cavidade 

pulmonar, sugerindo uma atividade anti-inflamatória quanto ao modelo testado.  

Palavras-chave: Caulerpa mexicana, injúria pulmonar aguda, migração celular.  
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CÓDIGO: SB1162 

TÍTULO: Concepções sobre promoção da saúde de auxiliares e técnicos de 

enfermagem inseridos na Estratégia Saúde da Família em Natal-RN 

AUTOR: ITACIANE DE SOUZA ALVES DA SILVA 

ORIENTADOR: LYGIA MARIA DE FIGUEIREDO MELO  

Resumo:  

A Estratégia de Saúde da Família apresenta propostas inovadoras com foco 

nas atividades de promoção a saúde e prevenção de agravos. Tendo em vista 

que o processo de territorialização é um dos pressupostos básicos da ESF, o 

presente estudo busca identificar as concepções dos auxiliares e técnicos de 

enfermagem (AE/TE) acerca da promoção da saúde no âmbito do SUS, bem 

como analisar as práticas de promoção da saúde desenvolvidas por AE/TE na 

ESF/Natal-RN, em uma perspectiva da articulação entre território e saúde 

como espaço de empoderamento de indivíduos e comunidades para que estes 

assumam maior controle sobre os fatores que interferem na produção social da 

saúde. Uma concepção do espaço em constante construção e reconstrução de 

micropoderes assume papel significativo na leitura das necessidades e 

problemas da população. Cientes da relevância científica e social desse 

processo, desenvolvemos o presente estudo de natureza qualitativa vinculado 

ao Projeto de Pesquisa intitulado “Território e saúde: práticas educativas 

desenvolvidas por Auxiliares e Técnicos de Enfermagem na Estratégia Saúde 

da Família em Natal-RN” (PID6154-2010/PROPESQ-UFRN). Atualmente o 

presente estudo encontra-se na fase de revisão de literatura aguardando o 

parecer do Comitê de Ética em Pesquisa. Ao final da análise das informações 

coletadas divulgaremos os resultados com o intuito de contribuirmos para 

reflexões que propiciem articular às práticas de promoção da saúde no 

cotidiano dos serviços de saúde.  

Palavras-chave: Empoderamento; Saúde da Família; Educação em Saúde.  
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CÓDIGO: SB1165 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA INTEGRALIDADE DO CUIDADO AO 

ABORTAMENTO EM MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DO SUS DO RIO 

GRANDE DO NORTE 

AUTOR: RENATA MELO MAROTO 

ORIENTADOR: SEVERINA ALICE DA COSTA UCHOA  

Resumo:  

Introdução: No Brasil, o aborto é um grave problema de saúde pública que 

envolve problemas éticos, políticos e religiosos. A legalidade do aborto é 

restrita ao risco de morte materna e estupro. Este estudo faz parte de um 

projeto maior que avalia a Atenção Humanizada ao abortamento na 

Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC) em Natal/RN. Método: Foram 

realizadas 18 entrevistas com usuárias no período de Junho a Agosto de 2011, 

de acordo com os seguintes aspectos: acolhimento; satisfação em relação ao 

atendimento; informação e aconselhamento; integralidade da atenção; 

oferecimento de serviços de planejamento familiar (PF) pós-abortamento; 

integração com outros serviços de promoção. Resultados: Com relação ao 

acolhimento houve elevado tempo de espera em filas e as mulheres 

procuraram o serviço mais por demanda espontânea do que por 

encaminhamentos referenciados. Grande parte é informada sobre a escolha do 

tratamento pelos médicos. Poucas foram orientadas sobre o PF pós-aborto e a 

procurar acompanhamento na atenção básica de saúde. Conclusão: Todas as 

usuárias ficaram satisfeitas com o atendimento prestado e a maioria coloca 

como sugestão maior número de leitos para melhorar a qualidade do serviço. 

Pode-se concluir até o momento que a integralidade do cuidado foi considerada 

adequada, no entanto muitos aspectos relacionados à atenção ao abortamento 

ainda precisam ser efetivados no atendimento prestado.  

Palavras-chave: Abortamento seguro; norma abortamento; assistência 

humanizada mulher;  
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CÓDIGO: SB1171 

TÍTULO: FATORES ASSOCIADOS AO DESFECHO DESFAVORÁVEL DA 

ENDOCARDITE INFECCIOSA EM HOSPITAL GERAL DE NATAL-RN 

AUTOR: ALEXANDRA RÉGIA DANTAS BRÍGIDO 

ORIENTADOR: ROSIANE VIANA ZUZA DINIZ 

CO-AUTOR: VINICIUS MATIAS MONTEIRO CAVALCANTE 

CO-AUTOR: LAYRA RIBEIRO DE SOUSA LEAO 

CO-AUTOR: YZABEL CYBELLE BASILIO MOREIRA  

Resumo:  

INTRODUÇÃO:A endocardite infecciosa é uma patologia com alta 

morbimortalidade, definida como processo inflamatório do endocárdio valvar ou 

mural devido a infecção. OBJETIVO:Analisar fatores associados ao desfecho 

desfavorável(óbito) da endocardite infecciosa(EI) em hospital geral. 

MÉTODOS:Estudo observacional,retrospectivo,da fase hospitalar de 7 

pacientes diagnosticados com EI que tiveram êxito letal durante internação no 

Hospital Universitário Onofre Lopes,em Natal-RN,no período de Janeiro de 

2000 a Dezembro de 2009.Selecionou-se 31 pacientes buscados por CID no 

SAME, constatando-se 7 óbitos, que foram analisados quanto a 

idade,sexo,achados clínicos e laboratoriais,vegetações,resultados de 

hemoculturas. RESULTADOS:Dentre os 7 óbitos, 3(42,9%) homens e 4(57,1%) 

mulheres, com idade média 41,85 anos, achados mais prevalentes foram sopro 

cardíaco(100%), febre(85,71%), dispnéia(57,10%) e 57,1% dos pacientes 

apresentam cardiopatia reumática, vegetação presente em todos(42,85% em 

valva mitral,28,57% valva aórtica,28,57% ambas), média de leucócitos à 

internação foi 14.892, todos pacientes de alto risco,hemoculturas positivas(75% 

Streptococcus spp.) em 60% deles. Mortalidade hospitalar de 22,6%. EI(71,4%) 

e sepse(57,1%) foram principais causas de morte. CONCLUSÕES: O resultado 

da hemocultura (prevalência de Streptococcus spp.), as múltiplas 

comorbidades (em especial,cardiopatia reumática) e as condições de alto risco 

foram principais fatores associados ao óbito em pacientes com EI.  

Palavras-chave: Endocardite Infecciosa, Mortalidade  
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CÓDIGO: SB1173 

TÍTULO: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E FATORES ASSOCIADOS À 

UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS ENTRE PROFESSORES DA REDE 

PÚBLICA DE ENSINO NA CIDADE DE NATAL, RN, BRASIL AUTOR: 

JULIANA BENTO DA CUNHA 

ORIENTADOR: GRASIELA PIUVEZAM 

CO-AUTOR: ANTONIO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR 

CO-AUTOR: KENIO OSMAR DE ARAUJO FORMIGA 

CO-AUTOR: NILCE ARIANE SPENCER SANTOS  

Resumo: Os professores exercem um cargo de importância na educação e 

formação social. O estresse a que estão sujeitos os torna vulneráveis ao 

adoecimento físico e mental e consequentemente ao uso de medicamentos. 

Este estudo objetiva estabelecer um perfil epidemiológico do consumo de 

medicamentos e outras drogas lícitas e ilícitas entre professores da rede 

pública municipal de ensino de Natal-RN. Trata-se de um estudo 

epidemiológico observacional transversal, realizado através da aplicação de 

questionários em 348 professores das escolas públicas municipais da cidade 

de Natal-RN. O uso de medicamento foi relatado por 65,2% dos professores, 

dos quais 33,7% o fizeram sem prescrição médica. A automedicação 

apresentou relação estatisticamente significante com a idade e o tempo de 

profissão. Dentre os entrevistados, 23,9% referiram uso de medicamentos para 

enxaqueca, 17,2% para gastrite, 14,1% para alergia e 13,2% para hipertensão. 

Conforme a classificação ATC, as classes mais utilizadas foram analgésicos – 

N02 (20,7% dos fármacos), os antiácidos e medicamentos para úlcera péptica 

– A02 (10,6%) e os antiinflamatórios não esteróides – M01 (6,5%). Os 

fármacos mais utilizados foram dipirona (9,6% dos medicamentos), 

paracetamol (5,6%) e diclofenaco e metformina (3,8% cada). Apesar do 

estresse ao qual estão submetidos os professores, a prevalência de uso de 

medicamentos e de automedicação foi semelhante à população em geral, 

sendo a automedicação relacionada à idade e ao tempo de profissão.  

Palavras-chave: Docentes, comorbidades, uso de medicamentos, 

automedicação  
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CÓDIGO: SB1174 

TÍTULO: Sentimentos Presentes em mulheres com câncer de mama durante a 

terapêutica quimioterápica: Uma revisão baseada na literatura. 

AUTOR: MICHAEL GOMES FERREIRA 

ORIENTADOR: ROSINEIDE SANTANA DE BRITO 

CO-AUTOR: LUCÉLIA MARIA CARLA PAULO DA SILVA DUARTE 

CO-AUTOR: THAYSE MINOSA DOS SANTOS SILVA 

CO-AUTOR: JANARA JOCIFRÂNIA DIAS DE MENESES  

Resumo: Introdução:O câncer de mama é o tipo de neoplasia maligna mais 

comum entre as mulheres e se caracteriza por um acometimento das 

estruturas mamárias,capaz de chegar a desenvolver metástase à 

distância.Pode ser curável,desde que seja tratado precocemente.No Brasil,é o 

mais incidente em todas as regiões. Objetivo:Identificar os sentimentos e as 

reações vivenciados por mulheres acometidas pelo câncer de mama durante a 

terapêutica quimioterápica. Metodologia:Trata-se de uma revisão de literatura 

em que,o levantamento de informações a cerca do tema em estudo foi 

realizado em artigos completos disponíveis on-line em bases de dados 

nacionais. Resultados:Os achados revelaram que a quimioterapia representa, 

para algumas mulheres,um significado mais sofrido que a mastectomia.Isso 

porque ela evidencia a patologia,reforça o sentimento de pena,mostra o 

diferente,e o não belo.Esse tipo de condição levam-nas a desenvolver um 

quadro de fragilidade emocional,que pode evoluir para a depressão, 

independente da utilização de adornos que envolvem,lenços, 

perucas,maquiagem ou outros recursos.Verificou-se ainda que a alopecia é o 

efeito mais estigmatizante para a mulher porque representa a perda da 

identidade e a leva a questionar sua feminilidade. 

Conclusão:Conclui-se afirmando que é imprescindível a abordagem 

multidisciplinar das mulheres que se submetem a terapêutica 

quimioterápica,uma vez que seus efeitos físicos,psicológicos e sociais 

provocam um impacto negativo sobre sua qualidade de vida.  

Palavras-chave: câncer de mama; sentimentos; quimioterapia  



              XXiI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
CICT	2011	

CÓDIGO: SB1177 

TÍTULO: Acupressão durante o trabalho de parto: uma revisão de literatura 

AUTOR: TARCILA DE LIMA BATISTA 

ORIENTADOR: FLAVIO CESAR BEZERRA DA SILVA  

Resumo:  

Acupressão é uma terapêutica que vem se mostrando bastante eficaz no 

andamento do trabalho de parto, proporcionando um menor desconforto e 

aliviando a dor nesse momento, reduzindo assim a necessidade do uso de 

fármacos. A técnica consiste na aplicação de uma pressão firme em pontos 

específicos do corpo para obtenção de respostas desejadas. Este projeto tem o 

intuito de mostrar os pontos específicos da acupressão que podem ser usados 

como apoio a mulher em trabalho de parto. Como caminho metodológico foi 

utilizado a técnica de pesquisa em literatura científica e nas bases de pesquisa 

on line bireme e scielo, utilizando as palavras chaves: acupressão, trabalho de 

parto, acupuntura e alívio de dor. Observou-se a existência de pontos que, ao 

serem estimulados pela acupressão, foram considerados eficazes durante o 

trabalho de parto. Os pontos referenciados são: VB21(Jianjing) localizado na 

região do ombro; B32(Ciliao) posicionado na região sacro-lombar; 

R1(Yongquan) especificamente na planta do pé; IG4(Hegu) localizado entre os 

dedos indicador e polegar; BP6(Sanyinjiao) localizado na região lateral da 

perna, acima do maléolo medial. Encontrou-se dificuldade em relação à 

pesquisa devido o tema ser pouco explorado, sendo encontrados poucos 

conteúdos relacionados a tal temática. Diante dos resultados da pesquisa foi 

possível respaldar o uso dessa terapêutica como forma de contribuir para o 

alívio dos desconfortos durante o trabalho de parto.  

Palavras-chave: Acupressão – Trabalho de parto – Dor – Tratamento 

alternativo  

 

 



              XXII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
e-CICT	2011	

	
	

CÓDIGO: SB1178 

TÍTULO: Validação da sequência de testes para estudo de compartamento em 

ratos. AUTOR: MARIANA DIAS LEITE 

ORIENTADOR: JOHN FONTENELE ARAUJO 

CO-AUTOR: JOÃO MIGUEL GONÇALVES RIBEIRO 

CO-AUTOR: BRUNA DEL VECHIO KOIKE  

Resumo:  

Vários estudos tem sido realizados a fim de acessar parâmetros 

comportamentais indicativos do estado de humor dos animais como ansiedade, 

depressão e atividade locomotora. Cada um dos testes avalia certas 

características e nos traz determinadas informações, sendo muitas vezes 

complementares as obtidas em um outro teste. O mais comumente utilizado é 

uma bateria de testes para avaliar as respostas comportamentais dos animais 

em experimentação, mas como saber que um teste não interfere no resultado 

do outro? Para responder essa questão, realizamos o presente trabalho, onde 

avaliamos o efeito de ordem nos testes comportamentais. Além disso, 

verificamos as diferenças comportamentais entre machos e fêmeas, com 

intervalos entre os testes de 24h ou de 7 dias. Os testes utilizados em nossa 

bateria foram: Labirinto em Cruz Elevado (LCE), Campo Aberto (CA), Nado 

Forçado (NF) e Preferência Claro-Escuro (PCE), aplicados em diferentes 

ordens em ratos Wistar machos e fêmeas. Com os resultados obtidos, 

podemos sugerir que é importante determinar a ordem na qual serão realizados 

os testes para evitar a interferência nos resultados. Os nossos dados sugerem 

que os testes com características mais aversivas e estressantes sejam os 

últimos. No caso da bateria de testes utilizada em nosso estudo, sugerimos 

como ideal a sequência: CA – LCE – PCE – NF.  

Palavras-chave: Testes comportamentais, bateria de testes, ratos wistar, 

ansiedade  
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TÍTULO: Terapêutica de acupressão para aliviar desconfortos em gestantes: 

revisão de literatura 

AUTOR: JOSELMA MARIA DA PAZ DE SOUSA GOMES 

ORIENTADOR: FLAVIO CESAR BEZERRA DA SILVA  

Resumo:  

Uma atenção pré-natal de qualidade e humanizada é fundamental para a 

saúde materna. A atenção à mulher na gravidez deve incluir ações de 

prevenção e promoção da saúde, além de diagnóstico e tratamento adequado 

dos problemas que ocorrem neste período. Este trabalho trata-se de uma 

revisão de literatura acerca do uso da acupressão em grávidas durante o ciclo 

gestatório como terapêutica complementar para aliviar desconfortos desta fase. 

Náuseas e vômitos são tidos como sintomas comuns da gravidez e muitas 

gestantes assumem não haver tratamentos disponíveis para isto, e, portanto, 

razão para discutir o tema com seus médicos. A acupressão aparece como 

tratamento alternativo para aliviar esses sintomas, A acupressão está dentro da 

massoterapia que consiste na manipulação dos tecidos moles do corpo, 

executada com as mãos intentando produzir efeitos benéficos sobre os 

sistemas vascular, muscular e nervoso. A massoterapia apresenta inúmeras 

técnicas de massagem, acupressão, ou toques sutis que promovem estímulos 

diferenciados de acordo com o objetivo que se queira alcançar. Para essa 

revisão de literatura buscou-se os dados apartir de pesquisa bibliográfica e nas 

bases científicas on line, e leitura das referências bibliográficas do projeto 

apresentado. Para tanto as palavras centrais na pesquisa foram: acupressão, 

terapias alternativas, dor na gestação, alivio para desconfortos gestatórios. Os 

resultados da pesquisa apontam para a validação do uso da acupressão 

durante a gestação.  

Palavras-chave: Acupressão – Gestação – Dor – Náuseas – Terapias 

complementares  
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TÍTULO: Trabalhando com gestantes:repercurssão na saúde integral da mulher 

AUTOR: MANUELLE CRISTINA DE SOUZA MELO 

ORIENTADOR: MARIZE BARROS DE SOUZA ARAUJO 

CO-AUTOR: JOVANKA BITTENCOURT LEITE DE CARVALHO  

Resumo:  

Trata de uma revisão de literatura sobre a atenção à saúde da mulher no 

processo gestacional. Faz parte do plano de trabalho (integração ensino-

serviço sob a percepção do usuário: o caso do grupo de gestantes da UBS de 

candelária, natal- rn), vinculado ao projeto de pesquisa (trabalhando com 

gestantes: repercussão na saúde integral da mulher. PIBIC-EM) da Escola de 

Enfermagem de Natal/UFRN. Objetiva identificar a relevância das atividades de 

grupo para a promoção da saúde da gestante, como também para a 

integralidade da assistência pré-natal. A metodologia realizada foi através de 

uma pesquisa bibliográfica com fichamento de artigos sobre a assistência pré-

natal, em bases de banco de dados “LILACS”, “BIREME (BVS)”, sites 

(www.saude.gov.br e www.opas.org.br) e documentos publicados pelo 

ministério da saúde. Concluímos, após os resultados alcançados com a revisão 

de literatura, que nos serviços de saúde a assistência à gestante vem sendo 

oferecida de forma exclusiva por consultas médicas individuais, não 

propiciando um acolhimento ás ansiedades, queixas e medos das gestantes. 

Desta forma, observou-se que rodas de conversas e trocas de experiências 

entre gestantes aumentam a alta-estima e a confiança das mulheres para o 

momento do parto. Discussões: É importante ressaltar os benefícios gerados 

através de uma assistência pré-natal de qualidade, com relato e troca de 

experiências além da valorização da mulher no estado puerperal.  

Palavras-chave: Integração ensino-serviço, saúde da mulher, promoção à 
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TÍTULO: Investigação sobre a percepção de puérperas acerca de uma 

atividade grupal: o caso do grupo de gestantes da UBS candelária em Natal-

RN 

AUTOR: ANNE CAROLINE RODRIGUES BARBOSA 

ORIENTADOR: MARIZE BARROS DE SOUZA ARAUJO  

Resumo:  

Resumo: Trata de uma revisão de literatura sobre a atenção à saúde da 

mulher, mais especificamente no processo gestacional, qualificando a 

assistência ao pré- natal com ações educativas e promovendo a participação 

dos familiares de forma mais intensa. Faz parte do plano do trabalho – 

integração ensino-serviço sob a percepção do usuário: o caso do grupo de 

gestantes da UBS Candelária vinculado ao projeto de pesquisa (PIBC-EM) da 

Escola de Enfermagem de Natal/UFRN. Objetivo: identificar a relevância das 

atividades de grupo para a promoção da saúde da mulher grávida, como 

também para a integralidade da assistência pré- natal. A metodologia consistiu 

revisão bibliográfica, sobre a assistência pré- natal, em bases de banco de 

dados “LILACS”, “BIREME (BVS)”, sites www.saúde.gov.br; www.google; 

www.natal.rn.gov.br; www.opas.org.br. os documentos específicos publicados 

pelo Ministério da Saúde, bem como artigos científicos na área de Saúde da 

mulher. Resultados: a revisão de literatura revelou que a atenção pré-natal e 

puerperal deve incluir ações de promoção e prevenção da saúde, além de 

diagnóstico e tratamento adequado dos problemas que possam vir a ocorrer 

nesse período com o intuito de diminuir a morbidade e mortalidade materna, e 

com isso atendendo a mulher de forma integral, com atividades em grupo e 

participação intensa dos familiares proporcionando um acolhimento as 

gestantes durante esses temores associados a essa cultura.  

Palavras-chave: Palavras-chave: Assistência o pré-natal, integralidade, ação 
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TÍTULO: Determinação de Parâmetros Fisiológicos de Estudantes do Curso 

Médico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte Submetidos a 

Estressores Psicosociais 

AUTOR: MARIANA TOMAZ CAPISTRANO 

ORIENTADOR: MARIA TERESA DA SILVA MOTA  

Resumo:  

O estresse é identificado como um importante fator no processo de formação 

da educação, pois influencia o desempenho acadêmico, o bem-estar do aluno, 

dificultando muitas vezes a aprendizagem. Dessa forma, o objetivo desse 

estudo foi avaliar as respostas autonômica, endócrina e emocional de 

estudantes do sexo masculino do Curso Médico da UFRN expostos a 

estressores agudos (entrevista) e crônicos (prova escrita e gincana). Foram 

utilizados nove alunos em um procedimento experimental dividido em seis 

etapas: repouso (10min); basal; pré- teste; teste; recuperação 1 (descanso de 

10min); pós-teste; após 20min de repouso a recuperação 2, finalizando. Exceto 

nas fases de repouso, teste e recuperação 1, registrou-se a freqüência 

cardíaca, a pressão arterial; coletada amostra de saliva para determinar níveis 

de cortisol e aplicados questionários de ansiedade traço-estado. Os valores de 

freqüência cardíaca e pressão arterial estavam elevados antes da aplicação 

dos estressores, média da freqüência foi 73 bpm na prova escrita e da pressão 

120 ± 77 mmHg (sístole e diástole), na gincana 81bpm e 215 ± 75 mmHg. O 

inventário de ansiedade- estado teve alta pontuação antes do teste, com média 

de 47 pontos na prova escrita e de 50 na gincana. Após o teste, cai para 42 

pontos no pós-teste e 39 na recuperação 2. Esses resultados demonstram um 

aumento das respostas fisiologias e psicológicas ao estresse e que estes 

métodos de avaliação podem ser considerados fortes estressores para os 

estudantes.  
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TÍTULO: Perfil dos alunos evadidos do curso técnico em enfermagem da 

Escola de Enfermagem de Natal 

AUTOR: CONCEIÇÃO BEZERRA DA CUNHA MOTA FILHA 

ORIENTADOR: CLEONICE ANDREA ALVES CAVALCANTE 

CO-AUTOR: FRANCISCA IDANESIA DA SILVA 

CO-AUTOR: MARIA JALILA VIEIRA DE FIGUEIREDO LEITE 

CO-AUTOR: JOYCE SANTANA PADILHA  

Resumo:  

O presente trabalho teve como objetivos conhecer o perfil dos alunos do curso 

técnico em enfermagem considerados evadidos da Escola de Enfermagem de 

Natal e verificar se os mesmos compreendem as implicações de sua decisão 

quanto à evasão do curso. O estudo descritivo com abordagem quantitativa em 

que se utilizou os dados dos últimos seis anos (2005 a 2010), considerando 

que os mesmos refletem o problema com mais fidedignidade e atualidade, visto 

que foi neste período que a escola começou a cadastrar e organizar os dados 

dos alunos que eram considerados evadidos. Em relação ao perfil, 73,3% é do 

sexo feminino, 50% possui ensino superior incompleto, 50% não trabalham e o 

salário mínimo apresentou uma variação de 1 a 3 salários. Quanto as 

implicações de suas decisões, 46,6% dos alunos responderam que sua 

decisão prejudicara alguém, pois haviam tirado a chance de alguém de ter 

continuado o curso e terminado, o que foi diferente de sua decisão, porém 

63,3% não sentiram que havia prejudicado alguma instituição. A identificação 

das razões para compreender o abandono do aluno no ensino técnico 

corresponde uma variável discutível para a administração escolar. Reconhecer 

esses pontos auxiliará a debater estratégias para permanência do aluno no 

curso. Pode-se concluir que entender a realidade dos alunos na instituição 

contribui para enriquecer de ideias e gerar novas possibilidades de cada vez 

mais apresentar condições melhores para que garanta seu sucesso.  

Palavras-chave: Evasão - Ténico em Enfermagem - Perfil  
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TÍTULO: Estudo da evasão dos alunos curso técnico em enfermagem da 

Escola Enfermagem de Natal da UFRN 

AUTOR: JOYCE SANTANA PADILHA 

ORIENTADOR: CLEONICE ANDREA ALVES CAVALCANTE 

CO-AUTOR: CONCEIÇÃO BEZERRA DA CUNHA MOTA FILHA 

CO-AUTOR: EDILENE RODRIGUES DA SILVA 

CO-AUTOR: MARIA JALILA VIEIRA DE FIGUEIREDO LEITE  

Resumo:  

A presente revisão de literatura teve como objetivo analisar e compreender o 

fenômeno da evasão escolar e seus fatores determinantes a partir da 

compreensão dos diferentes autores sobre a temática utilizando o método de 

Revisão Integrativa da literatura científica. De acordo com os autores 

estudados, podemos considerar que os fatores condicionantes ou 

determinantes da evasão dos alunos do processo de ensino, em seus 

diferentes níveis, tem se constituído de inúmeras causas entre as quais os 

problemas socioeconômicos (pobreza, desemprego), familiares (negligência, 

abusos, falta de orientação) e os relacionados à estrutura e organização do 

processo de educação (dificuldade de aprendizado, organização curricular, 

falta de acompanhamento pedagógico e o sucateamento da educação entre 

outros). Entender e analisar esse processo de evasão permite que procuremos 

alternativas e possibilidades de enfrentamento dessa realidade que se 

apresenta complexa e multifatorial. No entanto, entendemos também que para 

uma realidade tão complexa, as soluções serão igualmente difíceis e que, 

muitas vezes, fogem do nosso alcance, mas não poderemos nos furtar de 

nossa parcela de responsabilidade enquanto educadores e cidadãos na 

transformação dessa realidade.  
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TÍTULO: O Programa Bolsa Família e sua repercussão na qualidade de vida 

dos beneficiados 

AUTOR: MIRIAM SIRIA RODRIGUES DE SOUZA 

ORIENTADOR: MARIA JALILA VIEIRA DE FIGUEIREDO LEITE 

CO-AUTOR: DANIELY SANTOS CARVALHO DE ARAÚJO 
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CO-AUTOR: ELISANGELA FRANCO DE OLIVEIRA CAVALCANTE  

Resumo: O Programa Bolsa Família (PBF), maior e mais ambicioso programa 

de transferência de renda da história do Brasil, unificou os benefícios sociais do 

governo federal em um único programa e oferece benefícios financeiros às 

famílias que se encontrem em situação de pobreza e extrema pobreza. Na área 

da saúde alguns compromissos e condicionalidades são relacionados ao PBF. 

A Portaria n° 2.509/2004 determina que o setor público oferte serviços de 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil; de assistência ao 

pré-natal e ao puerpério; de vacinação; de vigilância alimentar e nutricional de 

crianças menores de sete anos; e de acompanhamento às gestantes, nutrizes 

e crianças menores de sete anos das famílias beneficiárias e estas famílias se 

obrigam a cumprirem estas condicionalidades. Este estudo analisa alguns 

indicadores de cobertura de famílias beneficiárias e de crianças acompanhadas 

(vacinação em dia e dados nutricionais) nos municípios do RN classificados 

como de baixo Índice de Desenvolvimento Humano. Os resultados demonstram 

que no período de 2004 a 2009 ocorreram alguns progressos quanto ao 

acompanhamento das ações de saúde no PBF, no entanto, observa-se que 

este ainda é insuficiente para garantir que o PBF venha realmente a se tornar 

um Programa indutor de ações de saúde. Aponta-se a necessidade de um 

melhor acompanhamento e avaliação das ações de saúde vinculadas ao 

Programa, com vistas a ampliar os benefícios do PBF para além da 

transferência de renda.  

Palavras-chave: Programa Bolsa Família, Índice de Desenvolvimento Humano, 

Pobreza  



              XXII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
e-CICT	2011	

	
	

CÓDIGO: SB1193 

TÍTULO: Análise dos Indicadores de Saúde em municípios com baixo IDH do 

Rio Grande do Norte e suas relações com o Programa Bolsa Família 

AUTOR: DANIELY SANTOS CARVALHO DE ARAÚJO 

ORIENTADOR: MARIA JALILA VIEIRA DE FIGUEIREDO LEITE 
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Resumo:  

Esta pesquisa realiza um diagnóstico da situação de saúde da população de 

municípios do Rio Grande do Norte classificados como de Baixo Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) e beneficiados pelo Programa Bolsa Família 

(PBF), no período de 2003 a 2009. A análise dos indicadores de saúde aponta 

que essas pessoas estão expostas a diversas doenças, desde diarréias a 

problemas pulmonares. A baixa renda, que ocasiona um menor acesso aos 

produtos alimentares, afeta especialmente o nível nutricional do ser humano, o 

que leva a uma maior vulnerabilidade aos riscos à saúde. Outro elemento 

fundamental associado aos altos índices de pobreza é a desigualdade de 

oportunidades, principalmente no que diz respeito ao acesso à educação e aos 

serviços de atenção à saúde. Por outro lado, a revisão de literatura registra que 

ainda existem famílias de baixa renda com presença de insegurança alimentar 

e sem cadastro no PBF, estando, desta forma, vulneráveis ao estado de 

desnutrição, uma das principais causas da mortalidade infantil nessas famílias, 

localizadas principalmente nas regiões norte e nordeste do Brasil. 

Considerando o intuito da pesquisa de contribuir para uma avaliação do 

Programa Bolsa Família quanto à sua possível relação com uma melhor saúde 

da população, é possível destacar que o benefício do PBF pode contribuir para 

uma melhor qualidade de vida, e particularmente de saúde, como direito de 

cidadão.  
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DOS PACIENTES EM LISTA DE ESPERA 

PARA TRANSPLANTE DE RINS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

AUTOR: LENI BERNARDO RIBEIRO NERES 

ORIENTADOR: IZAURA LUZIA SILVERIO FREIRE 

CO-AUTOR: JHARDANNY BRENDA DE ARAÚJO BARBOSA  

Resumo:  

Objetivamos nesse estudo caracterizar os pacientes que estão em lista de 

espera para transplante renal no Estado do Rio Grande do Norte. Trata-se de 

um estudo exploratório descritivo, com dados retrospectivos e abordagem 

quantitativa. A coleta de dados foi realizada na Central de Notificação, 

Captação e Doação de Órgãos para Transplante do referido estado, em 

julho/2011, após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital 

Universitário Onofre Lopes, sob o no 414/2010. Existem 116 pacientes em lista 

de espera para transplante renal. Desses, 50% são do sexo feminino e 50% do 

masculino. 59,6% são brancos, com uma média de idade de 59,6 anos. A 

causa mais frequente da insuficiência renal crônica é a hipertensão arterial 

sistêmica (40,3%) seguida do diabetes mellitus (19,3%). O tempo médio de 

espera na fila é de 5,2 anos, com tempo mínimo de 1 ano e máximo de 18 

anos. O tipo sanguíneo mais frequente é o O+ (45,5%). 65 pacientes (56%) 

estão com todos os exames prontos aguardando por um rim para realização do 

transplante. Conclui-se que apesar dos transplantes de órgãos no Estado do 

Rio Grande do Norte está em acessão, ainda há um número considerável de 

pessoas em lista de espera. No entanto, sabemos que um maior compromisso 

do sistema de saúde com ações preventivas no âmbito da atenção básica, para 

a prevenção e o controle de doenças crônicas prevalentes na população como 

a hipertensão e o diabetes poderia ter efeitos redutores significativos na 

demanda por transplantes.  
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TÍTULO: Acidentes de trabalho grave notificados no Rio Grande do Norte: um 

estudo epidemiológico 
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Resumo:  

Todos os anos morrem no mundo mais de 1,1 milhão de pessoas vítimas de 

acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho. São considerados acidentes 

de trabalho grave aqueles que resultam em morte, em mutilações e os que 

acontecem com menores de dezoito anos. Este tipo de acidente é considerado 

um agravo de notificação compulsória. Este estudo epidemiológico descritivo 

identificou os acidentes graves ocupacionais notificados junto ao SINAN no 

Estado do Rio Grande do Norte (RN), no período de 2007 a 2009. Identificou-

se no período um total de 838 casos. A maioria ocorreu nas instalações das 

contratantes, 22,55%; porém em 52,74% o preenchimento foi ignorado/branco. 

Por evolução, 71,95% ocasionou incapacidade temporária, 13% incapacidade 

parcial temporária e 4,89% óbito. 93,31% ocorreram com homens. Por 

escolaridade, 10,14% dos trabalhadores possuíam ensino médio completo, 

sendo 60,01% ignorado/branco. Por município, obteve-se Natal com 43,10%, e 

Mossoró, 21,73%. A pesquisa evidenciou a importância da notificação e 

investigação para um diagnóstico destes acidentes. Conhecer como ocorrem 

estes agravos é importante para a implementação de políticas que busquem a 

redução desta ocorrência e minimização das consequências para os 

trabalhadores acometidos. É importante destacar que muitas variáveis 

possuem o maior quantitativo de campos ignorado/branco. Esta constatação 

evidencia a importância de uma investigação de qualidade, em que os dados 

coletados sejam fidedignos.  
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TÍTULO: TRATAMENTO CIRÚRGICO DO DIABETES AUTOR: LAYRA 

RIBEIRO DE SOUSA LEAO ORIENTADOR: ALDO DA CUNHA MEDEIROS  

Resumo:  

O diabetes mellitus tipo 2 acomete mais de 20% da população mundial. Trata-

se de doença que resulta em complicações graves e constitui um problema de 

saúde pública. Controle clínico existe, mas a cura definitiva, que elimine o uso 

de insulina e hipoglicemiantes orais está longe de ser alcançada. Alternativa 

promissora começa a surgir, com apenas 3 publicações recentes na literatura 

internacional sobre o tema. Anatomicamente, os procedimentos cirúrgicos 

potencialmente eficazes na resolução do diabetes tipo 2 incluem desvio de 

nutrientes ao segmento distal do intestino delgado (íleo). Esta hipótese sugere 

que a chegada precoce dos nutrientes ao íleo estimula a secreção de 

hormônios ou fatores que atuam como mediadores na melhoria da doença. 

Para isolar os efeitos da estimulação do íleo, na ausência de restrição 

alimentar ou desvio do trânsito intestinal, um novo modelo cirúrgico está sendo 

proposto, chamado de interposição ileal, que consiste na transposição de um 

segmento de íleo distal para o jejuno proximal. Tomando por base tais 

conceitos e o fato de ser um tema relevante, porém pouco estudado e mal 

compreendido, no presente projeto foi feita a indução de diabetes em roedores 

e estudada a ação da transposição do íleo terminal no tratamento de 

hiperglicemia e na massa de células beta pancreáticas em ratos não obesos, 

como resultado observou-se redução da glicemia e melhoria da resposta 

pancreática nos animais submetidos ao tratamento cirúrgico.  

Palavras-chave: Interposição ileal; diabetes, cirurgia  
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TÍTULO: Perfil dos trabalhadores acometidos por acidentes biológicos no Rio 

Grande do Norte 
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Resumo:  

Os acidentes de trabalho com exposições a materiais biológicos 

potencialmente contaminados constituem um sério risco aos profissionais de 

saúde. Estudos desenvolvidos nesta área mostram que os acidentes 

envolvendo sangue e outros fluidos orgânicos correspondem às exposições 

mais frequentemente relatadas. Estes acidentes muitas vezes são banalizados, 

por não trazerem consequências imediatas. Sabe-se que as doenças que 

podem ser geradas por estes acidentes exigem um período de incubação para 

se manifestar. Este estudo epidemiológico buscou descrever o perfil dos 

trabalhadores acometidos por acidentes com material biológico, entre 2007 e 

2009, notificados no Rio Grande do Norte, por meio do SINAN. Evidenciou-se 

um total de 1170 casos, onde os mais envolvidos foram mulheres, 73,93%. As 

faixas etárias mais acometidas foram de 25 a 34 anos, 38,46%, e de 35 a 44, 

26,49%. Por escolaridade, a maioria foi notificada como ignorado/branco, 

69,57%, e com ensino médio completo, 15,12%%. A maioria dos casos ocorreu 

em Natal, 59,62%, em seguida Mossoró, 14,62%, e Parnamirim, 9,06%. A 

maioria ocorreu com profissionais técnicos de enfermagem, 36,23%. A situação 

de trabalho da maioria foi notificada como Ignorado/branco, 62,73%, seguindo 

de empregado registrado, 13,41%, e servidor público, 12,90%. Conhecer o 

perfil dos trabalhadores acometidos permite planejar políticas de atenção 

visando à prevenção e a garantia da integridade física e saúde dos 

trabalhadores vulneráveis no trabalho.  

Palavras-chave: Acidente de trabalho. Riscos biológicos. Ambiente de trabalho.  
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA 
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Resumo:  

Estudo descritivo analítico teve por objetivo traçar um perfil preliminar da 

violência doméstica contra crianças em Natal/RN, a partir do registro nos 

boletins de ocorrências e denúncias da Delegacia de Defesa da Criança, e a 

associação dessas violências por faixas etárias das vítimas e vínculo com 

agressores, no período de janeiro a julho de 2007 envolvendo ameaça à vida, 

ao corpo e a integridade psicológica. Coletado dados das ocorrências e 

calculado as prevalências e associação entre variáveis, através da razão de 

prevalência (RP), com nível crítico de 5%. Totalizaram 694 registros de 

violência originados no domicílio. As mais freqüentes foi abuso sexual (223), 

maus tratos (198). Faixa etária de 0 a 17 anos, sexo masculino (256) e 

feminino (436) e dois casos sem identificação do sexo. Com prevalência na 

zona norte totalizando 109 casos, seguido de oeste 95. Principal denúncia foi 

anônima (272). Principais agressores para maus tratos foram mães; para 

estupro o padrasto e outros familiares com prevalência de violência sexual e 

atentado ao pudor quanto ao sexo feminino o que nos leva a inferir que os 

comportamentos violentos do homem agressor têm sua referência no contexto 

normativo de construção da masculinidade. Esses achados servirão de 

subsídios para a adoção de estratégias de ajuda e enfrentamento do problema 

e implementação de políticas de prevenção da violência contra crianças e 

adolescentes, a partir de ações de conscientização no local de trabalho.  

Palavras-chave: Violência doméstica; defesa da criança e do adolescente  
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TÍTULO: EDUCANDO ADOLESCENTES NA PREVENÇÃO DE ACIDENTES: 

proposta de intervenção escolar 

AUTOR: JÉSSICA CAROLINI COSTA QUEIROZ BARBOSA 
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Resumo:  

O ambiente escolar é palco de grande número de acidentes, a prevenção 

desses eventos e o atendimento adequado às vítimas são importantes para 

reduzir o impacto de suas conseqüências sociais, emocionais e econômicas. A 

EEN-UFRN mantém oferta regular de cursos de capacitação em Primeiros 

Socorros para a clientela interna e externa da UFRN, como creches e escolas. 

Considerando solicitação da Diretoria do 17o GAC (Grupo de Artilharia e 

Campanha) do Exército Brasileiro situado no Bairro Santos Reis em Natal-RN 

de um curso de Capacitação de socorristas a ser ministrado para o grupo de 

adolescentes que fazem parte do "Pelotão Jovem" que é um projeto de ação 

social e educativa existente nesta unidade. O curso de extensão ofereceu aos 

jovens participantes elementos de conteúdo que permitiram desenvolver 

habilidades e conseqüente autoconfiança, necessárias ao controle das reações 

emocionais à que ficam sujeitos os socorristas. Utilizando a Técnica da 

Reconstituição do acidente por meio de manequins, demonstramos uma série 

de situações que contribuem para a ocorrência dos mesmos. Além disso, foram 

instrumentalizados para identificar, através de algumas situações de risco no 

seu cotidiano, seja em casa, na escola, e até na rua e, saberão agir de forma 

segura não pondo em risco a vida da vítima. Os resultados serão divulgados 

em forma de pesquisa para disseminar o conhecimento e extensão do 

problema. A escola cidadã deve passar a tratar essa questão através dos 

conteúdos curriculares.  

Palavras-chave: prevenção de acidentes, educação, adolescentes  
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IMPLICAÇÕES PARA RISCO CARDIOVASCULAR 

AUTOR: GESIEL ALVES DE MEDEIROS 

ORIENTADOR: MARIA JOSE PEREIRA VILAR 
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Resumo: O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença inflamatória 

crônica, de natureza auto-imune acometendo predominantemente mulheres 

jovens, e na sua evolução, apresenta períodos de exacerbações e remissões. 

Sua etiologia ainda é desconhecida, no entanto fatores ambientais, genéticos e 

de auto-imunidade parecem estar envolvidos no processo. A Síndrome 

Metabólica (SM) é um transtorno representado por um conjunto de fatores de 

risco cardiovascular, usualmente relacionados à deposição central de gordura e 

à resistência à insulina, pela associação desses fatores independentes. 

Estudos sugerem que mulheres com LES têm aterosclerose acelerada e 

aumentado risco cardiovascular justificando nosso objetivo. Nosso objetivo é 

avaliar a prevalência de SM (critérios do National Cholesterol Education 

Program - NCEP- ATPIII) e seus componentes, em 60 mulheres com LES do 

serviço de Reumatologia do HUOL-UFRN e 120 controles saudáveis, 

correlacionando a SM e risco cardiovascular com parâmetros de atividade de 

doença e dano orgânico tendo sido avaliadas 48 pacientes até o momento. 

Baseado em nosso estudo piloto, que mostrou uma prevalência de SM e seus 

componentes significativamente mais elevada nas mulheres com LES (20%), 

em comparação ao grupo controle (5,4%)(p=0,03), nosso estudo poderá 

favorecer o acompanhamento das pacientes com LES e apontar as potenciais 

implicações para o seguimento dessas no âmbito do Sistema Único de Saúde.  

Palavras-chave: PREVALÊNCIA SÍNDROME METABÓLICA LÚPUS 

ERITEMATOSO SISTÊMICO  
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TÍTULO: PERFIL SÓCIODEMOGRÁFICO DOS POTENCIAIS DOADORES DE 

ÓRGÃOS SÓLIDOS PARA TRANSPLANTE DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO NORTE 

AUTOR: JHARDANNY BRENDA DE ARAÚJO BARBOSA 

ORIENTADOR: IZAURA LUZIA SILVERIO FREIRE 

CO-AUTOR: LENI BERNARDO RIBEIRO NERES  

Resumo:  

O presente estudo visa traçar um perfil sóciodemográfico dos Potenciais 

Doadores (PDs) de órgãos sólidos para transplante do Estado do Rio Grande 

do Norte. Trata-se de um estudo exploratório descritivo, com dados 

prospectivos e abordagem quantitativa, realizado em unidades hospitalares 

credenciadas pelo Sistema Nacional de Transplantes do referido Estado. A 

população constou de 60 PDs. A coleta de dados foi realizada entre 

agosto/2010 a fevereiro/2011, após a aprovação do Comitê de Ética e 

Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, sob o no 414/2010. A maioria 

era do sexo feminino (53,3%); faixa etária entre 46 a 60 anos (36,7%); ensino 

fundamental incompleto (43,3%); raça parda (61,7%); profissão do lar (13,3%); 

renda de 1 a 3 salários mínimos (75%); católicos (86,7%); solteiros (46,7%); 

procedentes de cidades circunvizinhas a Natal (70%); causa de morte 

encefálica (ME) o Acidente Vascular Cerebral hemorrágico (AVCh) (45%). A 

maioria dos PDs (83,33%), os familiares desconheciam seu desejo sobre a 

doação. Dos 60 PDs, 70% foi não doador. O órgão mais doado foi o rim 

(94,44%). A causa mais frequente da não doação foi a recusa familar (38,46%). 

Os resultados obtidos evidenciaram um perfil de um individuo jovem, cuja 

causa de ME foi o AVCh. A recusa familiar continua sendo a causa mais 

frequente da não efetivação do transplante. Ela ocorre por falta de informação 

necessária que possibilite a compreensão da importância do processo 

consciente de doação de órgãos e tecidos  

Palavras-chave: Enfermagem, doação de órgão, transplante de órgão  
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Resumo: O Termo de Compromisso de Gestão (TCG) do Pacto pela Saúde 

tem como meta pactuar as responsabilidades e atribuições na esfera municipal. 

O objetivo da pesquisa foi analisar os indicadores referentes à integralidade, 

promoção de saúde, equidade e financiamento. A amostra do estudo foi 

aleatória e estratificada totalizando 90 municípios quanto ao porte por 

habitantes. Os dados preliminares apontaram que os 26 municípios com até 

5.000hab. 3,85% realizaram as ações de integralidade e 61,5% não as 

realizaram. Quanto à promoção da saúde, 50% as executaram e 50% não as 

cumpriram. No tocante a equidade 7,69% realizaram as metas e 92,3% não as 

realizaram. Quanto o indicador financiamento 11,5% atingiram as metas e 

88,5% não as atingiram. Os 28 Municípios com 5.001 a 10.000hab. 100% não 

realizaram o indicador integralidade. Na promoção da saúde 35,7% realizaram 

as ações e 64,3% não as realizaram. Na equidade 7,14% realizaram as ações 

e 98,8% não as realizaram. No Financiamento 89% realizaram as ações e 

10,7% não as realizaram. Os 31 municípios com 10.001 a 50.000hab. 100% 

realizaram ações de integralidade. Na Promoção da saúde 38,7% realizaram 

as ações e 61,29% não as realizaram. O indicador equidade 6,45% realizaram 

as ações e 93,5% não as realizaram. No financiamento 100% atingiram essa 

meta. Os 5 municípios com mais de 50.000hab. Atingiram em 100% todos os 

indicadores pactuados. Assim espera-se que esta pesquisa proporcione as 

gestões municipais uma reflexão sobre suas práticas.  

Palavras-chave: PACTO PELA SAÚDE, PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO, 

INDICADORES DE SAÚDE  
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Resumo: O Termo de Compromisso de Gestão do Pacto pela saúde prevê que 

os gestores municipais tenham responsabilidades sanitárias e as pactuem 

assumindo as suas responsabilidades. O objetivo do estudo foi analisar metas 

estabelecidas nos indicadores das vigilâncias: epidemiológica, sanitária e 

ambiental pactuadas no RN. A amostra foi aleatória e estratificada, que 

resultou em 90 municípios com resultados preliminares para análise. No 1o 

extrato, municípios com até 5.000 hab.(26), nas ações de epidemiologia, 42,3% 

realizaram esta meta e 57,7% não as realizaram; na ação sanitária 19,2% 

atingiram as metas e 80,8% não atingiram; na ambiental 15,4% atingiram as 

metas e 84,6% não as atingiram. De 5.001 a 10.000 hab (28) na ação de 

epidemiologia, 50% realizaram as metas e 50% não as realizaram; na sanitária, 

25% cumpriram as metas e 75% não as cumpriram; na ação ambiental 21,4% 

realizaram-nas e 78,6% não as realizaram. De 10.001 a 50.000 hab (31), nas 

ações de epidemiologia, 58,1% realizaram esta ação e 41,9% não as 

realizaram; no indicador sanitário, 45,16% atingiram as ações e 54,84% não; e 

na ação ambiental 29% cumpriram a meta e 71% não. Nos municípios com 

mais de 50.000 hab.(05), as ações de epidemiologia e sanitária tiveram o 

mesmo percentual 80% realizaram as ações e 20% não realizaram; e na ação 

ambiental 60% cumpriram as metas e 40% não. Conclui-se que os municípios 

não estão cumprindo as metas pactuadas quanto às ações de vigilância 

epidemiológica, sanitária e ambiental.  

Palavras-chave: PACTO PELA SAÚDE, PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO, 
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Resumo:  

Considerando o valor imensurável da informação, nosso projeto traz como 

tema a Avaliação da Utilização da Ficha de Cadastro do Hiperdia pelas equipes 

da Estratégia Saúde da Família (ESF) do Distrito Sanitário Norte II (DSN) em 

Natal. Analisaremos o preenchimento desse documento, que permite 

acompanhar os hipertensos, observando completude e coerência nos dados 

cadastrados. Existe uma grande preocupação quanto ao preenchimento da 

ficha, o que tem estimulado pesquisas objetivando um melhor manuseio e 

coleta fidedigna dos dados, permitindo maior eficácia na análise na promoção 

de ações de saúde. Buscamos bibliografias sobre a Hipertensão e o 

acompanhamento dos pacientes, em que fosse atestada a indispensabilidade 

dos registros. A ficha HiperDia é responsável pelo acompanhamento e a 

liberação de medicamentos dos cadastrados. A área mapeada para o trabalho 

de pesquisa foi o DSN II com 10 USF e 33 ESF. Foi formulado um pré-

questionário com objetivo de simular o efeito de seus dados para análise da 

pesquisa, Foi aplicado em quatro USFs distintas das de atuação da pesquisa, 

porém não obtendo o resultado esperado com o questionário, percebemos que 

seria necessária a utilização de um banco de dados secundário, o que nos fez 

recorrer ao uso da Ficha de Cadastro. Observamos então que o preenchimento 

correto da Ficha do Hiperdia é importante, pois através dela são montadas as 

ações de saúde pela ESF, que trabalharia com maior eficácia, tendo em mãos 

informações completas e confiáveis.  

Palavras-chave: HiperDia, hipertensão,registro,informação  
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Resumo:  

O presente estudo, com abordagem qualitativa, trata sobre a Avaliação da 

Utilização da Ficha de Cadastro do Programa de Hipertensão Arterial Sistêmica 

pelas Equipes da Estratégia da Saúde da Família (ESF) do Distrito Sanitário 

Norte I (DSN I) no município do Natal/RN. Inicialmente, realizamos a revisão 

teórica sobre a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) para maiores 

esclarecimentos sobre essa doença crônica que está presente em 22% da 

população brasileira, assim como, um aprofundamento sobre o Sistema de 

Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos (HiperDia). O 

HiperDia baseia-se no cadastro de casos de diabéticos e hipertensos, e o 

preenchimento correto dessa ficha, busca o acompanhamento do cuidado as 

pessoas que vivem com hipertensão e diabetes. Posteriormente, foi realizado o 

mapeamento da área de estudo o DSN I com 11 Unidades Saúde da Família 

(USF) e 29 equipes ESF. Em seguida elaboramos um pré-teste com o intuito 

de verificar se os questionamentos abordados seriam suficientes para o 

resultado esperado da pesquisa, porém o resultado do pré- teste não foi 

satisfatório, então decidimos recorrer às bases secundárias, a ficha de cadastro 

do HiperDia preenchida pela ESF. A ficha HiperDia é responsável pelo 

acompanhamento e a liberação de medicamentos ofertados pelo Ministério da 

Saúde MS. O preenchimento correto dessa ficha é possível a ESF traçar as 

ações em saúde para o acompanhamento dos cadastrados, como também, 

utilizar os benefícios oferecidos pelo MS  

Palavras-chave: Avaliação, Estratégia Saúde da Família, HiperDia.  
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Resumo:  

INTRODUÇÃO: A tuberculose possui indicadores de morbidade elevados no 

Brasil, sendo uma das prioridades nas políticas governamentais. As Ações de 

controle são direcionadas para a atenção primária à saúde (APS), num 

conjunto de atividades de saúde de caráter individual ou coletivo, voltadas para 

a promoção, prevenção, tratamento e reabilitação. OBJETIVO: Caracterizar as 

ações de controle da tuberculose na atenção básica em saúde de Natal, na 

perspectiva do usuário. METODOLOGIA: Estudo descritivo, transversal e 

quantitativo, desenvolvido com uma amostra de 93 doentes em tratamento 

diretamente observado (DOTS) no município, que concordaram com o TCLE, 

cujo parecer do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da UFRN, foi favorável. 

RESULTADOS: Dos entrevistados, 76,3% receberam recipiente para coleta de 

escarro e 20% não; 66% nunca realizaram a prova tuberculínica; Exame para 

HIV/AIDS foi realizado por 74,2% e 87,1% nunca receberam tratamento 

supervisionado e apenas 44,1% receberam cesta básica, já vale transporte, 

nenhum entrevistado recebeu. CONSIDERAÇÕES: Ocorreram avanços na 

oferta de ações ao usuário com tuberculose, porém, persistem algumas 

fragilidades como: oferta de exames necessários, realização da Visita 

Domiciliária e implantação do DOTS na APS. A incorporação dessas ações não 

é efetiva, pois não são integralmente ofertadas, o que aumenta o risco de não-

adesão, abandono do tratamento ou desenvolvimento de TBMR, afetando os 

indicadores da doença.  

Palavras-chave: Tuberculose; ações de controle da TB; Abandono do 

tratamento;  
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Resumo:  

Dentre as novas ações que passaram a ser preconizadas e desempenhadas 

pelo auxiliar e pelo técnico de enfermagem (AE/TE) inserido na Estratégia 

Saúde da Família (ESF), o Ministério da Saúde recomenda que as ações de 

enfermagem sejam realizadas nos diferentes espaços do território. Essas 

ações vão desde os procedimentos/técnicas de enfermagem realizadas na 

unidade de saúde e em domicílios até a prevenção e as ações de promoção da 

saúde como é o caso das práticas educativas dirigidas aos indivíduos e 

comunidades. Cientes da relevância científica e social desse processo, 

desenvolvemos o presente estudo de natureza qualitativa vinculado ao Projeto 

de Pesquisa intitulado “Território e saúde: práticas educativas desenvolvidas 

por Auxiliares e Técnicos de Enfermagem na Estratégia Saúde da Família em 

Natal-RN” (PID6154-2010/PROPESQ- UFRN). Temos como objetivos 

identificar as formas de articulação entre território e saúde no cotidiano dos 

trabalhadores do nível médio de enfermagem na ESF e analisar as concepções 

e práticas educativas desses profissionais. Atualmente o presente estudo 

encontra-se na fase de revisão de literatura aguardando o parecer do Comitê 

de Ética em Pesquisa. Ao final da análise das informações coletadas 

divulgaremos os resultados com o intuito de contribuirmos para a atualidade 

das concepções e práticas profissionais do cuidado, articulado a noção de rede 

de atenção e a promoção da saúde no âmbito do atendimento no Sistema 

único de Saúde.  

Palavras-chave: saúde da família;práticas educativas;técnicos de enfermagem.  
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TÍTULO: Administração de medicamentos por via intramuscular em pediatria: 

conhecimento dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem. 

AUTOR: CLARYSSA FREIRE PONTES 

ORIENTADOR: JULIANA TEIXEIRA JALES MENESCAL PINTO 

CO-AUTOR: DEBORAH DINORAH DE SA MORORO 

CO-AUTOR: MARIA LUCIA AZEVEDO FERREIRA DE MACEDO 

CO-AUTOR: LAURIANA MEDEIROS E COSTA  

Resumo:  

Introdução: A via intramuscular (IM) para administração de medicamentos em 

crianças é escolhida quando não pode ser utilizada a via intravenosa. Objetivo: 

Avaliar, na literatura, as evidências sobre o conhecimento dos auxiliares e 

técnicos de enfermagem sobre a administração de medicamento por via IM em 

crianças. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa realizada nas Bases 

de dados LILACS, MEDLINE e SciELO utilizando os descritores: injeção 

intramuscular, enfermagem e criança. A amostra constituiu de 03 artigos que 

responderam à questão de pesquisa. Elaborou-se um instrumento para 

organização e seleção dos dados e após a leitura e análise foram 

estabelecidas 03 categorias temáticas: escolha e delimitação do músculo, 

complicações, e, conhecimento sobre administração de medicamento por via 

IM em pediatria. Resultados: Os artigos revelaram que as regiões dorsoglútea 

e deltóidea são as escolhidas para a administração de medicamento por via IM, 

no entanto, os profissionais referem dificuldades na realização dessa técnica. 

As lesões de nervos e vasos sanguíneos são citadas como as complicações 

mais evidenciadas. Com relação à atualização de conhecimento, os artigos 

mostraram a ausência de educação permanente em serviço sobre 

administração de medicamento por via IM. Considerações finais: Sugerimos a 

realização de novas pesquisas que possam auxiliar no planejamento das 

intervenções da equipe de enfermagem que trabalham na administração de 

medicamento por via IM em pediatria.  

Palavras-chave: injeção intramuscular;enfermagem;criança  
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CÓDIGO: SB1217 

TÍTULO: Perfil epidemiológico dos Auxiliares e Técnicos em enfermagem que 

administram medicamento por via intramuscular em pediatria 

AUTOR: DIOGO WALDSON DA LUZ MARTINIANO 

ORIENTADOR: JULIANA TEIXEIRA JALES MENESCAL PINTO 

CO-AUTOR: MARIA LUCIA AZEVEDO FERREIRA DE MACEDO 

CO-AUTOR: LAURIANA MEDEIROS E COSTA 

CO-AUTOR: IZAURA LUZIA SILVERIO FREIRE  

Resumo:  

Introdução: A via intramuscular para administração de medicamentos em 

crianças é escolhida quando não pode ser utilizada a via intravenosa. Objetivo: 

Avaliar as evidências disponíveis na literatura sobre o perfil da equipe de 

enfermagem que trabalha em pediatria. Metodologia: Trata-se de uma revisão 

integrativa realizada nas Bases de dados LILACS, MEDLINE e SciELO 

utilizando os descritores: enfermagem pediátrica e injeções intramusculares. A 

amostra constituiu de 04 artigos que responderam a questão de pesquisa. 

Elaborou-se um instrumento para organização e seleção dos dados e após a 

leitura e análise de conteúdo estabelecemos 04 categorias temáticas 

relacionadas ao perfil dos trabalhadores de enfermagem em pediatria. 

Resultados: Quanto a categoria sexo e faixa etária dos profissionais, observou-

se a predominância do sexo feminino e faixa etária entre 24 a 51 anos de 

idade. Com relação a categoria profissional 16 eram enfermeiros, 63 técnicos 

em enfermagem, 27 auxiliares de enfermagem. O tempo de atuação dos 

profissionais na enfermagem pediátrica variou entre 1 a 20 anos. 

Considerações finais: Pode-se observar um número restrito de pesquisas nas 

bases de dados sobre o perfil dos trabalhadores de enfermagem em pediatria. 

Sugere-se a realização de novas pesquisas para aprofundamento sobre o tema 

que possam auxiliar no planejamento das intervenções da equipe de 

enfermagem que trabalham em pediatria.  

Palavras-chave: enfermagem pediátrica; injeções intramusculares  
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TÍTULO: Carga alostática, Fragilidade e Funcionalidade em idosos AUTOR: 

BRUNO RANGEL LINHARES DOS SANTOS 

ORIENTADOR: RICARDO OLIVEIRA GUERRA  

Resumo:  

Atualmente, o termo fragilidade é evidenciado como um excesso de 

vulnerabilidade aos estressores, com redução na habilidade de manter ou 

regular a homeostasia. Suas características estão diretamente relacionadas à 

função física e, muitas vezes, são conseqüências do acúmulo de condições 

sub-clínicas, doenças agudas ou crônicas, e fatores comportamentais e 

sociais.Fatores sociais estressantes e marcadores biológicos de estresse no 

processo de envelhecimento podem explicar a relação entre condições sociais 

vivenciadas no curso da vida, fragilidade e estado funcional de populações 

geriátricas. Deste modo, alguns autores propõem que as experiências vividas 

desde a infância até a vida adulta levam ao declínio na função e a fragilidade 

em indivíduos de idade avançada. Assim, condições sociais e econômicas 

adversas disparam respostas estressantes que podem levar a condições 

crônicas. Considerando o contexto sócio-econômico e cultural, as populações 

de diferentes regiões do Brasil estão expostas a uma grande variedade de 

situações potencialmente estressantes. O Rio Grande do Norte possui um dos 

mais elevados índices de envelhecimento populacional do país, que associado 

aos baixos níveis de desenvolvimento social, leva a sua população a exposição 

de condições precárias de saúde, especialmente na população idosa. O estudo 

em questão será desenvolvido com amostras populacionais de pessoas idosas 

na cidade Natal-RN.  

Palavras-chave: Idoso, Fragilidade, Funcionalidade, Carga Alostática  
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CÓDIGO: SB1225 

TÍTULO: Determinação das Curvas de Pressão de Vapor da Nicotinamida por 

Termogravimetria 

AUTOR: EDILAMAR PEREIRA DA SILVA 

ORIENTADOR: ANA PAULA BARRETO GOMES 

CO-AUTOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO 

CO-AUTOR: FLÁVIA CÂMARA DE SOUZA 

CO-AUTOR: CANDIDA MARIA SOARES DE MENDONCA  

Resumo: A termogravimetria é uma técnica rápida e conveniente para a 

determinação das curvas de pressão de vapor como forma de estimar as 

características de vaporização de fármacos. Realizou-se este trabalho para 

determinar a pressão de vapor da nicotinamida matéria-prima e cápsulas 

utilizando o método termogravimétrico. As curvas dinâmicas de nicotinamida 

matéria-prima e cápsulas de 50 mg foram obtidas utilizando o modelo 

Shimadzu DTG-60 nas razões de aquecimento de 10, 20, 40, 60 e 80°C min-1 

até 900°C (n=3) em atmosfera de nitrogênio, com fluxo de 50 mL.min-1). As 

massas utilizadas foram de 9,0 ± 0,5mg em cadinho de alumina. Os dados 

obtidos foram aplicados na equação de Arrhenius para obtenção da ordem da 

reação, e equações de Antoine e Langmuir para obter as curvas de pressão de 

vapor. A vaporização de substâncias obedece a uma cinética de ordem zero, 

exigência para determinar a cinética de vaporização. Observou-se nas curvas 

TG de matéria-prima nicotinamida uma perda de massa única, enquanto que 

as curvas TG da nicotinamida cápsula mostraram quatro etapas de perda de 

massa. A faixa de temperatura 119-388oC foi usada para determinar a ordem 

de reação para todas as razões de aquecimento, que mostrou uma cinética de 

reação de ordem zero. Foi possível construir as curvas de pressão de vapor e 

determinar os parâmetros de volatilização, permitindo a quantificação do 

fármaco na formulação, e assim chegando a um novo método de doseamento 

sem uso de solventes.  

Palavras-chave: termogravimetria, nicotinamida, curvas de pressão, Equação 

de Langmuir  
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES PERIODONTAIS DE DENTES 

SUBMETIDOS A TRATAMENTO RESTAURADOR. 

AUTOR: NATALIA GUEDES VINAGRE 

ORIENTADOR: BRUNO CESAR DE VASCONCELOS GURGEL  

Resumo:  

Falhas nas margens de restauração são problemas encontrados 

frequentemente e que podem interferir com a manutenção da saúde 

periodontal, por facilitar o acúmulo de biofilme dental nas suas superfícies e 

promover gengivite. Desta forma, o objetivo deste estudo foi avaliar as 

condições periodontais de dentes submetidos a tratamento restaurador 

comparado com dentes contra-laterais hígidos. Foram selecionados para 

avaliação clínica 30 pacientes que apresentavam dentes submetidos a 

tratamento restaurador e que possuíam seus dentes contra-laterais hígidos e 

os parâmetros clínicos periodontais de profundidade de sondagem, retração 

gengival, nível clínico de inserção, presença de biofilme e de sangramento 

gengival à sondagem dos dentes com restaurações classes I composta, II, III, 

IV e V, em amálgama ou resina composta foram registrados. Os dados foram 

analisados estatisticamente por meio do teste t de Student e Anova. A análise 

estatística demonstrou que não houve diferenças estatísticas significativas 

entre os dentes teste e controle nem entre faces restaurada e controle quanto 

aos parâmetros clínicos avaliados. Dentro dos limetes desse estudo, pode-se 

observar que os dentes submetidos a tratamento restaurador não influenciaram 

nos parâmetros clínicos periodontais examinados.  

Palavras-chave: Restauração dental. Biofilme Dental. Periodontia.  

 

 

 



              XXII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
e-CICT	2011	
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TÍTULO: Influência de diferentes temperaturas no comportamento do camarão 

marinho Litopenaeus vannamei. 

AUTOR: FERNANDA LOURENCO DA SILVA 

ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA ARRUDA DE MIRANDA 

CO-AUTOR: PATRÍCIA LIMA PEREIRA  

Resumo:  

O sucesso no cultivo de camarão no Brasil está relacionado à introdução da 

espécie Litopenaeus vannamei, sendo, em parte, atribuído à tolerância dessa 

espécie a variações ambientais na água de cultivo, dentre as quais se destaca 

a temperatura. Dessa forma, esse trabalho tem como objetivo avaliar o 

comportamento de L. vannamei em diferentes temperaturas. Animais juvenis 

(50 para cada temperatura) foram mantidos em 10 aquários com sistema 

fechado de recirculação de água, aeração constante e filtração contínua, nas 

temperaturas de 18, 28 ou 33 °C durante 30 dias. Foram registrados os 

comportamentos de alimentação, exploração, inatividade, natação, 

rastejamento e enterramento em janelas de observação de 15 min/aquário a 

cada 3 horas ao longo de 12 h do dia. Os menores registros de alimentação e 

exploração ocorreram em 18 °C, enquanto a inatividade e o enterramento 

apresentaram valores maiores na temperatura mais baixa (18 °C). A natação e 

o rastejamento não apresentaram diferenças significativas entre as 

temperaturas testadas. Com base nesses resultados, observa-se que na 

temperatura de 18 °C os camarões ficam mais inativos, apresentando uma 

alimentação reduzida, o que está relacionado com uma diminuição no 

metabolismo desses animais nas temperaturas mais baixas. Sugere-se que 

quando cultivados em temperaturas baixas haja uma diminuição na 

alimentação a fim de evitar perdas de ração para o ambiente, comprometendo 

a qualidade da água.  

Palavras-chave: Comportamento, Litopenaeus vannamei, Temperatura, 

Estresse  
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TÍTULO: PRIMEIRO REGISTRO DE Psathyromyia brasiliensis COSTA 

LIMA,1932 (DIPTERA: PSYCHODIDADE: PHLEBOTOMINAE) NO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL 

AUTOR: RAÍSSA CORTÊS BEZERRA DOLIVEIRA 

ORIENTADOR: RENATA ANTONACI GAMA  

Resumo:  

Introdução: Os flebotomíneos são insetos transmissores de diversas patologias 

como as leishmanioses, consideradas sérios problemas para a saúde pública 

mundial, o que justifica estudos de identificação e registro das espécies 

existentes. O presente trabalho objetiva contribuir para o conhecimento da 

fauna de flebotomíneos do Estado. Material e Métodos: As coletas foram 

realizadas no município de Parnamirim em 11 pontos (três na mata, cinco no 

peridomicílio, e três em domicílios). Foram utilizadas armadilhas luminosas do 

tipo CDC e Shannon, em agosto de 2010 a julho de 2011. Os flebotomíneos 

foram triados, acondicionados em frascos com álcool a 70% e montados em 

lâminas para identificação. Resultados e Discussão: Foram capturados 5.647 

flebotomíneos e oito espécies: Evandromyia evandroi, E. lenti, E. walkeri, 

Psathyromyia brasiliensis, P. shannoni, Lutzomyia longipalpis, Nyssomyia 

whitmani e Psychodopygus wellcomei, sendo as três últimas vetoras de 

Leishmania sp. A espécie P. brasilienses ocorre em 15 Estados brasileiros e 

mostra-se essencialmente silvestre, preferindo abrigar-se em tocas e ocos de 

árvores. É registrada pela primeira vez no RN, aumentando para 18 o número 

de espécies de flebotomíneos do Estado. Conclusão: Estudos de composição 

faunística auxiliam no conhecimento da bionomia e da dinâmica entre as 

populações. Além disso, o acréscimo de uma nova espécie sempre enriquece a 

fauna regional.  

Palavras-chave: Psathyromyia brasiliensis, Flebotomíneos , Rio Grande do 

Norte  
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TÍTULO: Habilidade Motora e as Diferenças Individuais influenciando em um 

teste óculo-manual em Escolares 

AUTOR: GLENDA GIULYANNE DE FREITAS VITORIANO 

ORIENTADOR: JOSE PEREIRA DE MELO 

CO-AUTOR: ANY KELLY GOMES DE LIMA 

CO-AUTOR: JODONAI BARBOSA DA SILVA 

CO-AUTOR: JEFERSON TAFAREL PEREIRA REGO  

Resumo:  

A aprendizagem é um processo contínuo, individual, cumulativo e integrativo. É 

também gradual, isto é, vamos aprendendo pouco a pouco, durante toda a 

nossa vida. Cada indivíduo tem seu ritmo de aprendizagem que, irá constituir 

sua individualidade, em conjunto no seu esquema próprio de ação. O processo 

de acumulação de conhecimentos não é estático. Os professores estão 

acostumados a verificar, em suas salas de aula, como seus alunos diferem 

entre si, nas aptidões cognitivas, nas reações emotivas, no esforço empregado 

em suas tarefas, na preferência por certas atividades e, especialmente, na 

capacidade a para aprender e outros pela dificuldade. Utilizou-se uma pesquisa 

descritiva quantitativa. A população foi constituída de 17 alunos de ambos os 

sexos, com idade cronológica entre 12 e 13 anos, todos matriculados no 7o 

ano. Ao analisar os gráficos apenas visualmente, notamos que, há uma grande 

variação nos resultados, tanto dos erros quanto do tempo. No gráfico de erros 

notamos que 41% dos indivíduos tiveram a média de seus resultados acima da 

escala de 10 erros, e o restante no total de 59%, tiveram os seus resultados 

abaixo. Esse teste realizado e as pesquisas feitas serviram para provar, 

existem sim, diferenças entre indivíduos.  

Palavras-chave: Aprendizagem motora; Coordenação Motora; Adolescentes.  

 

 



              XXiI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
CICT	2011	

CÓDIGO: SB1241 

TÍTULO: Manifestações clínicas e marcadores sorológicos para doença celíaca 

em crianças com Síndrome de Down 

AUTOR: ANA LAISSA OLIVEIRA AGUIAR 

ORIENTADOR: HELCIO DE SOUSA MARANHAO 

CO-AUTOR: TEREZA NEUMA DE SOUZA BRITO 

CO-AUTOR: MARIA EDINILMA FELINTO DE BRITO 

CO-AUTOR: CLARISSA MARQUES MARANHAO  

Resumo:  

Determinar características clínico-epidemiológicas e soroprevalência da 

Doença Celíaca (DC) em crianças e adolescentes portadoras de Síndrome de 

Down atendidos no HOSPED/UFRN. A amostra foi constituída por 84 

indivíduos, com idade de até 16 anos e média (± DP) de 5,5 ± 3,8 anos. Quanto 

ao sexo, 53,6% pertenciam ao sexo masculino; 63,1% tinham como 

procedência Natal. Quanto às manifestações clínicas, 65,5% apresentavam 

queixas referentes ao sistema digestório, com dor abdominal em 34,5%, 

constipação em 33,3%, flatulência em 22,6%, diarréia em 14,3%, vômitos em 

10,7%, náuseas em 8,3% e distensão abdominal em 7,1%. Sintomas extra-

digestórios foram observados em 1,2%. Ganho pôndero-estatural inadequado 

foi referido em 7,1%. Observou-se baixo peso ao nascer em 18,8%, enquanto 

14,3% foram prematuros. Com relação aos marcadores laboratoriais de DC 

pesquisados, 26,3% do total da amostra revelaram sorologia positiva, através 

do anticorpo anti-endomísio e/ou anti-transglutaminase. O anti-endomísio foi 

positivo em 19,7% da amostra e o anti-transglutaminase em 14,5%. 

Positividade para ambos os anticorpos foi verificada em 7,9%. Não foi 

encontrada correlação estatisticamente significante entre a positividade dos 

anticorpos e o relato de sintomas gastrointestinais, assim como de ganho 

pôndero-estatural inadequado (p>0,05). Tais achados apontam para a 

necessidade de investigação sorológica rotineira para DC.  

Palavras-chave: Doença celíaca, Síndrome de Down, Marcadores sorológicos  
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TÍTULO: CONTRIBUIÇÃO E DESAFIOS DO PROGRAMA HIPERDIA PARA A 

PROMOÇÃO À SAÚDE DE PACIENTES HIPERTENSOS E DIABÉTICOS 

AUTOR: AMANDA LOUISE DE MEDEIROS FRANÇA 

ORIENTADOR: ROSIMEIRE FONTES DE QUEIROZ  

Resumo:  

A possibilidade de associação da hipertensão arterial e diabetes mellitus é da 

ordem de 50%, o que muitas vezes requer o manejo das duas patologias num 

mesmo paciente. Para o controle destas, são necessárias medidas que 

envolvem mudanças no estilo de vida do indivíduo. Nesta perspectiva, muitas 

ações foram desenvolvidas no país, uma delas foi a criação do programa 

HIPERDIA. Ciente da relevância dessa problemática no contexto da saúde, é 

necessário conhecer os benefícios trazidos com a implantação do HIPERDIA, 

bem como, identificar as dificuldades encontradas para a implementação deste. 

Foi realizada uma revisão integrativa na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e 

vivência no projeto de extensão “Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes 

Mellitus: articulando saberes e práticas no ensino-serviço”. Após a análise dos 

dados, vimos que o HIPERDIA nasceu com o objetivo de operacionalizar as 

atividades relativas ao controle e permitir a otimização do compartilhamento de 

dados, corroborando para uma investigação do perfil epidemiológico da 

população. No entanto, a implementação desse programa esbarra em algumas 

dificuldades como a falta de recursos humanos e materiais, além da deficiência 

de conhecimento necessário para a utilização deste sistema de informação. 

Apesar de sua importância, o HIPERDIA ainda não é implantado com eficácia 

por não existir devido incentivo por parte do governo e dos próprios 

profissionais, com a existência da dificuldade em realizar o trabalho em equipe.  

Palavras-chave: Hipertensão, Diabetes, Atenção Básica  
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TÍTULO: Avaliação de encurtamentos musculares na Equipe Permanente de 

Futebol de Campo da UFRN 

AUTOR: KIM MANSUR YANO 

ORIENTADOR: GILDASIO LUCAS DE LUCENA  

Resumo:  

Os grupos musculares atuando de forma sinérgica, representam importantes 

estabilizadores articulares, podendo também exercer forte influência na 

performance esportiva. O objetivo deste trabalho foi investigar e quantificar o 

grau de encurtamento dos principais grupos musculares utilizados na prática do 

futebol de campo. Os músculos avaliados foram: Ísquios-tibiais através do teste 

de elevação da perna estendida que consiste na flexão do quadril estando o 

joelho ipsilateral em extensão com o indivíduo em decúbito dorsal, tendo sido 

considerado encurtamento qualquer valor de amplitude articular abaixo de 90 

de flexão do quadril; reto femural, por meio do teste de Ely, no qual o sujeito 

permanece em decúbito ventral e em seguida flexiona um dos MMII, observa-

se encurtamento quando o quadril ipsilateral sofre flexão; Ilíopsoas, através do 

teste de Thomas, com o paciente adotando a posição de decúbito dorsal. Para 

a realização deste estudo foram avaliados 50 atletas, do sexo masculino, que 

se inscreveram na pré-seleção permanente de futebol da UFRN. Após a 

análise dos resultados foi observado que dos 50 atletas, 90% apresentaram 

algum grau de encurtamento dos músculos Ísquios-tibiais, 67% apresentaram 

encurtamento de Reto Femural e 53% apresentaram encurtamento de 

Ilíopsoas. Ao término das avaliações o estudo concluiu um importante grau de 

encurtamento dos atletas, evidenciando a necessidade de implantação de um 

programa que favoreça o trabalho muscular de forma global.  

Palavras-chave: Futebol de Campo, Encurtamentos, Fisioterapia, Músculos,  
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CÓDIGO: SB1249 

TÍTULO: Avaliação da Interferência Climática sobre a Ciclosporina AUTOR: 

ANDREIA FREIRE BARBOSA 

ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO  

Resumo:  

As ciclosporinas microemulsão são fármacos utilizados na imunossupressão, e 

no tratamento de psoríase. As diferenças climáticas do estado do Rio Grande 

do Norte variam muito de uma região para outra e isso pode causar sérios 

danos aos medicamentos e dessa forma interferir na sua biodisponibilidade. 

Para analisar a estabilidade desses fármacos utiliza-se de métodos físico-

químicos, como os ensaios de desintegração, dissolução, bem como 

quantificação por espectroscopia. O presente estudo, visar obter dados para 

uma possível interferência climática sobre os fármacos utilizados pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS), e dessa forma avaliar o armazenamento correto dos 

medicamentos. Esse trabalho foi realizado no Laboratório de Controle de 

Qualidade de Medicamentos, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

As amostras foram coletadas da mesorregião do Natal, vindas do Hospital 

Universitário Onofre Lopes no período de agosto de 2010 a março de 2011. Foi 

utilizada como referência a Farmacopéia Brasileira 4a edição e a The United 

States Phamacopeia, 35o Ed., 2010. A Ciclosporina Microemulsão 

(Sigmasporin) foi doada pelo Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL).De 

acordo com o padronizado pelo farmacopéia os teste realizados, estavam 

dentro do padrão estabelecido.  

Palavras-chave: Ciclosporina  
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CÓDIGO: SB1250 

TÍTULO: Avaliação da Reabilitação Vestibular em idosos com Vertigem 

Postural Paroxística Benigna 

AUTOR: MARÍLIA DE OLIVEIRA RIBEIRO 

ORIENTADOR: RICARDO OLIVEIRA GUERRA  

Resumo:  

Estima-se que a prevalência de queixas de tontura, vertigem e desequilíbrio na 

população acima dos 65 anos atinja 85% dos indivíduos que procuram 

assistência medica geriátrica. As tonturas são consideradas síndromes 

geriátricas multifatoriais e originam-se tanto pelo processo do envelhecimento 

corporal, quanto por condições patológicas. Com isso, todas as manifestações 

de perturbação do equilíbrio devem ser investigadas quanto a sua possível 

origem no sistema vestibular, já que esse sistema é o principal responsável por 

esses sintomas. Nesse sentido, uma doença de origem vestibular tem 

chamado a atenção da comunidade científica: a vertigem posicional paroxística 

benigna (VPPB), por ser uma das causas mais frequentes de tontura de origem 

vestibular e vertigem recorrente, tratável com manobras liberatórias sem custo 

e, ainda, pouco diagnosticada e identificada pelos profissionais de saúde. 

Portanto, o presente ensaio clínico aleatorizado cego propõe-se a avaliar a 

eficácia da reabilitação vestibular (RV) em pacientes idosos com VPPB. Ambos 

os grupos se submeterão a manobras de reposição canalítica para VPPB e o 

grupo experimental a exercícios vestibulares para o equilíbrio. Os efeitos da RV 

serão mensurados por testes clínicos e laboratoriais do equilíbrio estático e 

dinâmico e versão brasileira do Dizziness Handicap Inventory (DHI). E os 

resultados deverão repercutir nas estratégias de reabilitação baseadas em 

evidências nos pacientes com disfunções otoneurológicas.  

Palavras-chave: Doenças vestibulares, tontura, reabilitação, idosos.  
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CÓDIGO: SB1251 

TÍTULO: Determinação das Curvas de Pressão de Vapor do Itraconazol por 

Termogravimetria 

AUTOR: FLÁVIA CÂMARA DE SOUZA 

ORIENTADOR: ANA PAULA BARRETO GOMES 

CO-AUTOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO 

CO-AUTOR: EDILAMAR PEREIRA DA SILVA 

CO-AUTOR: VANESSA DUARTE DE ALMEIDA  

Resumo: O Itraconazol é uma droga sintética antifúngica caracterizada por um 

bis- triazólico resultante da substituição do anel imidazólico por triazólico, 

ampliando o espectro de ação e seletividade para o citocromo P450 da célula 

fúngica. Na determinação de parâmetros cinéticos utilizou-se a 

termogravimetria, técnica térmica que mede perda de massa em função do 

tempo ou da temperatura, uma metodologia analítica para construção das 

curvas de pressão de vapor do itraconazol matéria-prima e produtos 

farmacêuticos. As curvas termogravimétricas dinâmicasforam obtidas no 

equipamento modelo ShimadzuDTG-60 utilizando as razões de aquecimento 

de 10, 20, 40, 60 e 80°C.min-1 até 900°C (n=3) em atmosfera de Nitrogênio, 

com fluxo de 50 mL.min-1. Utilizou-se massa de 9,0± 0,5mg, em cadinho de 

alumina. Os dados foram aplicados na equação de Arrhenius para obtenção da 

ordem da reação e, posteriormente, utilizadas nas equações de Antoine e 

Langmuir obtendo os valores de pressão de vapor, e assim, construção das 

curvas de pressão. As curvas TG do itraconazol matéria-prima e cápsulas 

exibiram duas etapas de perda de massa e cinética de reação de ordem zero 

para todas as razões de aquecimento nas duas etapas, o que indica processo 

de vaporização, sendo determinados pelas curvas de pressão de vapor. Desta 

forma, a termogravimetria tem buscado a validação da metodologia por ser 

uma técnica capaz de caracterizar produtos farmacêuticos e quantificá-los em 

formulações, estudo inédito com essas amostras.  

Palavras-chave: termogravimetria, itraconazol, curvas de pressão, Equação de 

Langmuir  
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CÓDIGO: SB1253 

TÍTULO: CAMPANHA NO COMBATE A AIDS, 2010: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA AUTOR: FLORA TAMIRES MOURA BANDEIRA 

ORIENTADOR: ELIANA LUCIA TOMAZ DO NASCIMENTO 

CO-AUTOR: EDUARDO TEODORO GURGEL DE OLIVEIRA 

CO-AUTOR: KALLIL MONTEIRO FERNANDES 

CO-AUTOR: ALLANA OLIVEIRA DE CARVALHO  

Resumo:  

A AIDS é uma doença infecto contagiosa sexualmente transmissível prevalente 

na sociedade desde os anos 80 e após 30 anos de estudos o número de casos 

ainda cresce e não há cura. Logo, sua prevenção torna-se importante bem 

como a luta contra o preconceito aos pacientes portadores da doença. Então, 

alunos do curso de medicina UFRN foram à Praia de Ponta Negra, no dia 04 de 

Dezembro de 2010 em comemoração ao Dia Mundial do Combate a Aids, onde 

distribuiram laços vermelhos, panfletos e preservativos, conversado com os 

banhistas e trabalhadores locais sobre a AIDS. Como ato simbólico contra o 

preconceito, foi produzido um laço gigante branco no qual o público assinava 

com caneta vermelha. Para haver mais interação, foi realizada uma blitz da 

prevenção ensinando como colocar e retirar o preservativo. A campanha teve 

boa repercussão e o público foi bastante receptivo, atingindo cerca de 500 

pessoas, desde natalenses até turistas. As explicações foram bem exploradas 

e o público mostrou-se interessado em recebê- las. Muitos banhistas elogiaram 

a iniciativa. A campanha foi de grande utilidade para os alunos que dela 

participaram devido ao contato com a população, bem como pela excelente 

chance para estudar a AIDS e seus aspectos, antes mesmo de muitos verem o 

assunto no currículo acadêmico. Dessa forma, ao final da manhã, esperamos 

que o público atingido tenha sido adequadamente informado sobre prevenção e 

proteção correta contra AIDS, evitando o preconceito infundado e exclusão 

social.  

Palavras-chave: Aids, Preconceito, Campanha  
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CÓDIGO: SB1254 

TÍTULO: Influência dos hormônios sexuais na musculatura estriada 

esquelética: uma revisão sistemática 

AUTOR: YZABEL CYBELLE BASILIO MOREIRA 

ORIENTADOR: TECIA MARIA DE OLIVEIRA MARANHAO 

CO-AUTOR: KENIO OSMAR DE ARAUJO FORMIGA 

CO-AUTOR: MARIA THEREZA ALBUQUERQUE BARBOSA CABRAL 

MICUSSI  

Resumo:  

Os estrogênios aumentam o trofismo e a vascularização dos músculos 

estriados esqueléticos, podendo, seu déficit, ser relacionado ao surgimento de 

problemas urogenitais como incontinência urinária e prolapso genital. 

Objetiva-se realizar uma revisão sistemática da literatura sobre os efeitos dos 

hormônios sexuais (estrógenos, progestágenos e andrógenos) sobre a 

musculatura estriada esquelética.  

Foi feito um levantamento bibliográfico consultando as bases de dados da 

Literatura da América Latina e do Caribe (Lilacs), Pubmed, buscando pelos 

termos “striated muscle”, “estrogen”, “oestrogen”, “sex hormone”, 

“testosterone”. Foram incluídos publicações entre 2001-11, em português, 

inglês e espanhol. Foram selecionados cinco artigos com as especificações 

estabelecidas. Desses, quatro eram estudos transversais observacionais que 

objetivavam comprovar a presença de receptores estrogênicos na região 

urogenital, e um era uma revisão sistemática sobre incontinência urinária, os 

mecanismos de continência e musculatura do assoalho pélvico. 

Os cinco trabalhos são consoantes ao corroborar a influência dos hormônios 

sexuais na região urogenital, e ao sugerir a possível ligação entre a 

patogênese da incontinência urinária com variações hormonais. Porém, não há 

consenso quanto ao benefício da reposição hormonal para o tratamento de tais 

patologias, nem a cerca de expressão gênica dos receptores hormonais nos 

pacientes com incontinência urinária.  

Palavras-chave: hormônios sexuais; estrógeno; musculatura esquelética  
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CÓDIGO: SB1258 

TÍTULO: Padronização da esterilização de larvas de Musca domestica para uso 

em terapia larval. 

AUTOR: MARILIA AUGUSTA ROCHA DE QUEIROZ PINHEIRO 

ORIENTADOR: RENATA ANTONACI GAMA  

Resumo:  

A terapia larval consiste na utilização de formas imaturas estéreis de moscas 

para a melhora de feridas de difícil tratamento. O objetivo do trabalho foi avaliar 

soluções esterilizantes visando futuros ensaios de tratamento de feridas em 

modelo experimental. Quatro grupos com 30 larvas L1 foram submergidos em 

três substâncias esterilizantes (formalina 10%, hipoclorito de sódio 0,5% e 

álcool 70%) e água destilada (controle) por 1 minuto. Depois, as amostras 

foram imersas em água estéril durante 5 minutos, para remoção dos químicos, 

e acondicionadas em frascos plásticos e mantidas em insetário. Após 20 horas, 

as larvas sobreviventes e viáveis de cada grupo foram contadas e transferidas 

para um tubo de ensaio contendo 4 ml de água peptonada estéril, 

homogeneizadas e alíquotas de 0,01ml e 0,1ml foram inoculadas em meio Ágar 

Sangue. As placas foram incubadas à 35-37oC e a leitura foi realizada em 24 

horas. As placas semeadas dos grupos controle, álcool 70%, hipoclorito 5% 

apresentaram crescimento com um número de colônias isoladas superior a 100 

e a quantidade de larvas vivas foi 27, 19, 17, respectivamente. As placas 

semeadas com alíquotas de 0,01ml e 0,1ml do grupo formalina 10% tiveram 

crescimento de 9 e 30 colônias, respectivamente, e um total de 20 larvas vivas. 

A formalina se mostrou mais promissora para esterilização das larvas de M. 

domestica.  

Palavras-chave: Musca domestica, soluções esterilizantes, terapia larval. 
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CÓDIGO: SB1259 

TÍTULO: Fenologia de Tocoyena sellowiana (Cham. & Schltdl.) K. Schum. 

(Rubiaceae) na Área de Proteção Ambiental Jenipabu: resultados parciais 

AUTOR: EDWESLLEY OTAVIANO DE MOURA 

ORIENTADOR: JOMAR GOMES JARDIM  

Resumo:  

Padrões vegetativos e reprodutivos ocorrem em ciclos anuais na maior parte 

das formações vegetais do mundo. O estudo da fenologia se basea na 

observação desses eventos biológicos e a relação com mudanças que ocorrem 

no meio biótico e abiótico. A família Rubiaceae está entre as mais abundantes 

em florestas neotropicais. Entretanto, observações sobre os eventos 

fenológicos são escassos. Esse trabalho objetivou compreender a fenologia de 

Tocoyena sellowiana e comparar os padrões encontrados com resultados 

obtidos para outras áreas. O estudo foi desenvolvido na Área de Proteção 

Ambiental Jenipabu onde foram marcados e observados 20 indivíduos em 

idade reprodutiva. As observações foram realizadas quinzenalmente de 

fevereiro a agosto de 2011, determinando a ocorrência e a intensidade dos 

eventos fenológicos. Constatou-se a maior porcentagem de indivíduos em 

desfolha em julho. A fase de brotamento foi notada em todo o período 

estudado, com pico de indivíduos em maio. Entretanto essa fenofase foi mais 

intensa em abril de acordo com a percentagem de Fournier. A maior 

porcentagem, bem como a maior intensidade, de indivíduos em botão ocorreu 

em fevereiro. Já para indivíduos em antese, a máxima porcentagem de 

Fournier ocorreu em março. Os indivíduos analisados apresentaram frutos 

imaturos em todo o período de estudo e frutos maduros ainda não foram 

observados. O mínimo de indivíduos apresentando frutos imaturos foi em 

fevereiro, assim como a menor intensidade.  

Palavras-chave: Tocoyena sellowiana, Fenologia, Mata Atlântica.  
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CÓDIGO: SB1260 

TÍTULO: Sono e sociedade: um olhar para adolescentes de escola pública e 

privada AUTOR: LUIZ CANDIDO DA SILVA JUNIOR 

ORIENTADOR: IVANISE CORTEZ DE SOUSA  

Resumo:  

O objetivo deste estudo foi comparar os padrões de sono de dois grupos de 

adolescentes que estudam no turno vespertino, um grupo pertencente à rede 

particular e outro que pertence à rede pública de ensino. Adolescentes com 

idade entre 15 e 18 anos, sendo 63 da escola particular (EPA) e 84 da escola 

pública (EPU), preencheram o questionário “A Saúde e o Sono” durante o 

horário habitual de aula. Os horários de dormir e acordar, durante os dias de 

semana e nos finais de semana foram comparados através do teste t para 

amostras independentes e a sonolência pelo qui-quadrado (p<0,05). Os 

estudantes da EPA vão para a cama, em média, 52 minutos mais tarde que 

aqueles pertencentes à EPU durante os dias de semana. Nesses mesmos dias, 

ambos os grupos acordam em horários semelhantes. Por outro lado, durante 

os finais de semana os dois grupos de estudantes vão para a cama em 

horários semelhantes e, os alunos da EPU acordam mais tarde que aqueles da 

EPA. Sendo assim, tanto nos dias de semana quanto nos finais de semana, os 

indivíduos da EPA apresentam um tempo total de sono menor que os 

indivíduos da EPU. Além disso, ambos os grupos de estudantes queixam-se de 

sonolência diurna, porém, essas queixas são maiores entre os indivíduos da 

EPA. Este resultado indica que o status socioeconômico pode influenciar os 

padrões de sono dos adolescentes, pois os estudantes de EPA estão mais 

sujeitos a ação de fatores que estimulam o atraso de seus horários de dormir 

que os estudantes da EPU.  

Palavras-chave: adolescentes, padrões de sono, sonolência, escola privada e 

pública.  
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CÓDIGO: SB1263 

TÍTULO: ADAPTAÇÕES MICROSCÓPICAS DAS ARTÉRIAS PULMONARES 

E AORTAS DE TARTARUGAS VERDES AO MERGULHO 

AUTOR: JANINE KARLA FRANCA DA SILVA BRAZ 

ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA 

CO-AUTOR: MARIA SARA DE MAIA QUEIROZ 

CO-AUTOR: MARIA DE LOURDES FREITAS  

Resumo:  

Esse trabalho objetivou caracterizar a microscopia das artérias aortas e 

pulmonares da espécie Chelonia mydas, relacionada com a capacidade de 

mergulho dessa espécie. Para a realização desse projeto foram coletados 10 

espécimes de tartarugas marinhas da espécie Chelonia mydas encontradas 

mortas no litoral do nosso estado. Foram obtidas as medidas biométricas dos 

animais em seguida necropsiados, para obtenção de fragmentos das artérias 

aorta e pulmonares direita e esquerda. Os fragmentos foram fixados em 

solução de formol tamponado a 10% por 24 horas, submetidos ao 

processamento histológico de rotina e coloração com Hematoxilina e Eosina 

(H.E.) e Técnica de Verhoff adaptada. Nessa espécie a microscopia das 

artérias pulmonares e artérias aortas variaram de acordo com o antímero. Nos 

vasos da direita houve um predomínio de fibras musculares lisas na túnica 

média. Enquanto, nos contralaterais, verificou-se abundantes lâminas elásticas 

nesta túnica , tal fato não é registrado em literatura para outros animais 

terrestres. Essa angioarquitetura pode estar relacionada com a capacidade de 

mergulha da C. mydas, , favorecendo maior aproveitar o sangue oxigenado 

armazenado previamente durante o período de apneia.  

Palavras-chave: Tartaruga Marinha, Histomorfologia, Sistema Cardiovascular  
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CÓDIGO: SB1267 

TÍTULO: O Atendimento odontológico sob a óptica da expressão gráfica da 

criança através do desenho. 

AUTOR: CLAUDIA LOBELLI RANGEL GOMES 

ORIENTADOR: ISABELITA DUARTE AZEVEDO 

CO-AUTOR: ANA LILIAN CORREIA LOPES 

CO-AUTOR: SYMONE FERNANDES DE MELO 

CO-AUTOR: MANUEL ANTONIO GORDON NUNEZ  

Resumo:  

Conhecer a percepção que a criança tem sobre o atendimento odontológico 

auxilia no entendimento da razão de seu medo, ansiedade, e também 

compreender o que se passa em seu universo, quando esta está sob cuidados 

odontológicos.Tendo em vista que as crianças, principalmente as de menor 

faixa etária, podem ter dificuldade em se expressar oralmente, o objetivo desse 

trabalho foi de captar através da expressão gráfica do desenho, a percepção 

que a criança tem sobre o atendimento odontológico. Para tal, foi selecionada 

uma amostra aleatória de 100 crianças, entre 3 e 11 anos de idade, de ambos 

sexos, atendidas no Departamento de Odontologia da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (Grupo I) e no Hospital Infantil Varela Santiago (Grupo II). 

Cada criança fez um desenho com o tema ‘’ Como você vê o atendimento 

odontológico’’, cada amostra foi analisada e interpretada por um profissional da 

área da psicologia, devidamente capacitado para tal. Observou-se que a 

percepção em relação ao dentista expressa no desenho foi positiva em 91% 

dos casos, sendo desse total 51,6% correspondente ao Grupo I e 48,3% 

correspondente ao Grupo II. A diferença percentual entre os grupos, sugere 

uma tendência que aponta o ambiente de atenção como possível elemento 

influenciador da percepção da criança sobre o atendimento odontológico.  

Palavras-chave: Odontopediatria , psicologia, percepção  
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CÓDIGO: SB1272 

TÍTULO: ATIVIDADE ELETROMIOGRÁFICA EM DIFERENTES TEMPOS DE 

REPOUSO APÓS FADIGA MUSCULAR INDUZIDA: ENSAIO CLÍNICO, 

CONTROLADO, RANDOMIZADO, CEGO. 

AUTOR: LIANE DE BRITO MACEDO 

ORIENTADOR: JAMILSON SIMOES BRASILEIRO 

CO-AUTOR: FRANCISCO LOCKS NETO 

CO-AUTOR: CAIO ALANO DE ALMEIDA LINS  

Resumo:  

Introdução: A fadiga muscular caracteriza-se por incapacidade do músculo de 

gerar ou manter elevados níveis de força. Para uma otimização do treinamento, 

a análise do período de repouso entre as repetições, após o exercício físico 

fadigante, se mostra fundamental. Objetivo: Avaliar os efeitos de diferentes 

tempos de repouso após a fadiga muscular induzida, na resposta 

eletromiográfica do músculo quadríceps femoral. Método: 32 mulheres 

saudáveis foram alocadas aleatoriamente em 4 grupos: controle, 1, 3 e 5 

minutos de repouso. Todas foram submetidas a uma avaliação inicial composta 

por 5 contrações concêntricas máximas de flexão/extensão de joelho a 60°/s 

antes e após o protocolo de fadiga muscular, o qual constou de 30 contrações 

concêntricas máximas. Foram analisadas as variáveis RMS (Root Mean 

Square) e Frequencia mediana (Fmed). Resultados: O RMS reduziu apenas 

para o grupo de 1 minuto, no músculo reto femoral (p=0,037); para os demais 

grupos musculares e tempos de repouso não houve significância. Em relação a 

Fmed, os valores permaneceram reduzidos após 1 e 3 minutos para os 

músculos reto femoral (p= 0,03 e 0,04, respectivamente), vasto lateral (p=0,049 

e 0,004, respectivamente) e vasto medial (p= 0,049 e 0,027, respectivamente). 

Conclusão: Verificou-se que o repouso de 1 e 3 minutos não são suficientes 

para a normalização dos índices eletromiográficos, após contração voluntária 

máxima, enquanto que 5 minutos de repouso restitui o músculo a sua condição 

pré fadiga.  

Palavras-chave: Fadiga muscular, eletromiografia, avaliação de desempenho.  
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CÓDIGO: SB1275 

TÍTULO: Mediarte: humanizando a hospitalização infantil, um relato de caso. 

AUTOR: INGRID TINÔCO SILVESTRE 

ORIENTADOR: KARLA PATRICIA CARDOSO AMORIM 

CO-AUTOR: FLORA TAMIRES MOURA BANDEIRA 

CO-AUTOR: GABRIELLA LÚCIO CALAZANS DUARTE  

Resumo:  

A hospitalização infantil é, frequentemente, uma experiência desagradável, 

associada ao sofrimento, medo, ansiedade e dor. Acredita-se que intervenções 

proporcionando bem estar e ocupação do tempo das crianças para amenizar a 

situação desconfortável do ambiente hospitalar podem estar associadas a uma 

maior receptividade aos procedimentos e tratamentos solicitados, bem como a 

melhora do estado geral e redução no tempo de internação. O objetivo é relatar 

e analisar a atuação de um projeto de extensão com estudantes de medicina, 

utilizando atividades lúdicas na melhoria do estado físico e psíquico de crianças 

internadas. Para isso, foram realizadas atividades de pintura, brincadeiras com 

jogos e encenação de um teatro de fantoches com o tema “verminoses de 

veiculação hídrica” nas enfermarias e brinquedoteca do Hospital de Pediatria 

(HOSPED) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) em junho 

de 2010. Os resultados mostraram que, durante a intervenção, houve uma 

melhora no quadro geral das crianças internadas que interagiram ativamente 

com o grupo, uma vez que as atividades proporcionaram um escape da 

realidade hospitalar. Além disso, foi notória a satisfação dos pais 

acompanhantes ao vê- las entretidas com atividades educativas e recreativas 

e, também, participando da intervenção. Percebeu-se que a brincadeira diminui 

traumas da internação podendo, inclusive, ser inserida como protocolo no 

tratamento com o intuito de minimizar os danos da internação.  

Palavras-chave: humanização, infantil, brinquedoteca, hospitalização  
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TÍTULO: DEMANDA E RESOLUTIVIDADE DO ACOLHIMENTO NA USF 

CIDADE PRAIA: VIVÊNCIA COMPARTILHADA COM MONITORES DO PET-

SAÚDE 

AUTOR: ANIETE CINTIA DE MEDEIROS GUIMARÃES 

ORIENTADOR: JOSE DINIZ JUNIOR 

CO-AUTOR: WANESSA MORAIS DE ARAÚJO 

CO-AUTOR: RICARDO HENRIQUE VIEIRA DE MELO 

CO-AUTOR: PAULA ALVES DE FREITAS  

Resumo: O Programa de Educação Tutorial para a Saúde (PET-Saúde) 

viabiliza a integração ensino-serviço-comunidade através da elaboração e 

execução de ações intersetoriais direcionadas ao fortalecimento da atenção 

básica, segundo os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Neste 

contexto, o acolhimento figura como elemento chave para a transição de um 

modelo assistencial tecnicista para outro voltado à vigilância da saúde. Com o 

exposto, este trabalho tem o objetivo de relatar a experiência de discentes 

monitores do PET-Saúde na análise da demanda e resolutividade do 

acolhimento em uma Unidade de Saúde da Família (USF), para, 

posteriormente, fomentar discussões para avaliação das condutas tomadas. 

Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem qualitativa, do tipo relato de 

experiência, realizado na USF Cidade Praia (Natal-RN). Os relatos foram 

obtidos através da experiência vivenciada por discentes no serviço de 

acolhimento da USF, com ênfase no tipo de demanda e resolutividade dos 

atendimentos. Observou-se que uma melhor organização do atendimento 

favorece o processo de trabalho de acordo com a situação percebida, e que um 

treinamento dos acolhedores para compreensão das situações e 

estabelecimento de prioridades seria de grande valia para a USF. A integração 

entre a academia, a comunidade e os profissionais do serviço de saúde 

permitiu aos monitores a vivência desta prática em um cenário real, concreto e 

conflitivo, impactando incisivamente na formação acadêmica dos discentes.  

Palavras-chave: Acolhimento; saúde da família.  
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DE FATORES DE VIRULÊNCIA DE ISOLADOS 

CLÍNICOS DE Candida glabrata ORIUNDOS DE PACIENTES COM 

CANDIDÍASE VULVOVAGINAL 

AUTOR: ALYSSON MARX MAIA DE SOUSA 

ORIENTADOR: GUILHERME MARANHAO CHAVES 

CO-AUTOR: WALICYRANISON PLINIO DA SILVA 

CO-AUTOR: RAFAELA DE MELO PEREIRA 
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Resumo: Historicamente Candida glabrata foi considerada como levedura não 

patogênica. Entretanto, hoje é a segunda espécie mais comumente isolada de 

pacientes com candidíase vulvovaginal. O objetivo deste trabalho foi verificar 

os fatores de virulência de isolados de C. glabrata estocados no Banco de 

Microorganismos do Hospital Giselda Trigueiro. Para avaliar o potencial de 

aderência de C. glabrata a células epitelais bucais humanas (CEBH), o inóculo 

foi padronizado para 5 x 106 células/mL (C. glabrata) e 5 x 105 células/mL de 

CEBH. Os dois tipos de células foram misturados em iguais proporções e 

incubados a 37 °C por 1h, 200 rpm. Quantificou-se o número de leveduras 

aderentes a 150 CEBH. Para avaliar a atividade proteolítica das cepas, células 

de C. glabrata foram crescidas em YCB + BSA e incubadas a 30 °C por 72 h. A 

atividade proteolítica foi determinada pela absorbância a 280 nm dos produtos 

solúveis em TCA. Foram analisadas 23 cepas de 10 pacientes. A capacidade 

de aderência das leveduras obtidas da região anal era menor que a dos 

isolados vaginais, refletindo colonização. A capacidade de aderência das 

células de C. glabrata a CEBH diminuía com o progresso da infecção. Com 

relação à atividade de proteinase, também houve uma tendência da diminuição 

da expressão deste fator de virulência quando a infecção progredia. Entretanto, 

não se pode estabelecer uma correlação direta entre a produção desta enzima 

quando comparadas as cepas colonizantes e infectantes de um mesmo 

indivíduo.  

Palavras-chave: Candida glabrata, fatores de virulência, candidíase 

vulvovaginal  
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TÍTULO: REFORMA PSIQUIÁTRICA BRASILEIRA E O ATENDIMENTO AS 

URGÊNCIAS PSIQUIÁTRICAS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL 

DE URGÊNCIA (SAMU) AUTOR: TERCIO SANTINO DE OLIVEIRA NETO 

ORIENTADOR: GRAYCE LOUYSE TINOCO DE CASTRO 

CO-AUTOR: JESSICA GOMES DE PAIVA 

CO-AUTOR: RENATA DE LIMA PESSOA PEREIRA 

CO-AUTOR: ISAIANE DA SILVA CARVALHO  

Resumo: A Reforma Psiquiátrica brasileira tem como foco principal a 

superação da violência asilar. A Lei Federal Paulo Delgado no 10.216 

redireciona a assistência em saúde mental. A urgência psiquiátrica é definida 

como a necessidade de atendimento precoce ao paciente em crise. O 

atendimento a tal quadro, de acordo com a Portaria 2048/GM, é de 

responsabilidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).  

Assim, procuramos conhecer a realidade do atendimento à crise psiquiátrica 

realizados pelo SAMU Natal no último trimestre de 2010. Para isto, realizamos 

um estudo descritivo de abordagem quantitativa por meio da análise dos 

Boletins Diários de Viaturas. Os resultados foram que de um total de 765 

ocorrências, 365 (47,7%) foram destinadas ao Hospital João Machado; 144 

(18,8%) para prontos-socorros gerais de Natal; somente 54 (7,0%) tiveram o 

destino preconizado pela Lei Paulo Delgado que são os Centros de Atenção 

Psicossociais (CAPS) e serviços substitutivos; 181 (23,6%) não necessitaram 

de remoção e 21 (2,9%) registros não informavam o destino do paciente. 

Diante dos resultados obtidos, observamos que o encaminhamento dos 

pacientes psiquiátricos ainda não está de acordo com os princípios da reforma 

psiquiátrica. Mesmo com o sétimo melhor índice de cobertura no que se refere 

à relação entre o número de CAPS/100 mil habitantes, temos que a atenção ao 

paciente em crise no município de Natal ainda é baseada na internação 

temporária e na medicalização do doente.  

Palavras-chave: SAÚDE MENTAL; URGÊNCIA E EMERGÊNCIA; 

EPIDEMIOLOGIA  
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ORIENTADOR: NILMA DIAS LEAO COSTA 
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Resumo:  

Introdução: A avaliação geriátrica regular é fundamental para garantir qualidade 

de vida. Na UBS de Cidade Nova (Natal/RN) há número relevante de idosos 

com déficits funcionais e comorbidades. Nesse contexto, o PET-Saúde-Natal, 

executou projeto com foco na saúde dos idosos. Objetivo: mostrar o perfil 

multidimensional como forma de melhorar a atenção à saúde do idoso na 

atenção básica. Metodologia: Estudo transversal concretizado com aplicação 

de questionários com os idosos acompanhado pela ESF de Cidade Nova. Os 

dados coletados foram compilados em banco de dados no Excel com 

subseqüente análise estatística. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em pesquisa da UFRN. Resultados: A amostra de 163 indivíduos, 

representando 9,8 da população de idosos do bairro, revelou que 68% 

muheres, com idade média de 70 anos. 51% são casados, sendo 30% de 

viúvos. Menos de 50% sabe ler e escrever e 30% só assina o nome. A renda 

familiar média foi de 653,00 reais com variação de 230,00 a 6.000,00 reais 

sendo que 52% dessa população não têm renda própria. A saúde é 

considerada regular por 47% e 87% dos entrevistados fazerem uso crônico de 

medicações. Conclusões: Permitiu-se o planejamento de ações voltadas para 

os problemas de saúde identificados. Contribuiu-se para a formação de 

profissionais aptos para atuar em equipe multiprofissional a partir da vivência 

com a comunidade e realidade da saúde pública na ESF sendo fortalecido a 

qualidade do ensino na atenção básica.  

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde, Saúde do Idoso, Avaliação 

Geriátrica  
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TÍTULO: DETERMINAÇÃO DA PREVALÊNCIA DE SINTOMAS 

DEPRESSIVOS NA POPULAÇÃO IDOSA DO BAIRRO GUARAPES EM 

NATAL/RN 

AUTOR: PAULO HENRIQUE MOURA COSTA LIMA 

ORIENTADOR: ANA CLAUDIA GALVAO FREIRE 

CO-AUTOR: MATHEUS SANTANA FERNANDES FREIRE  

Resumo: Introdução: Distúrbios depressivos em pacientes idosos comumente 

aparecem em um contexto que abrange adversidades psicossociais, admissão 

em instituições de longa permanência, e presença de outras comorbidades, o 

que em muitos casos contribui para um pior prognóstico.  

Este trabalho tem como objetivo determinar a prevalência de sintomas 

depressivos em idosos residentes no bairro Guarapes na cidade do Natal/RN. 

Metodologia: Para a realização deste trabalho foram utilizadas as informações 

obtidas no bairro Guarapes com o uso da Escala Geriátrica de Depressão 

(EDG). A versão brasileira da EDG com 15 perguntas oferece medidas válidas 

para a detecção de transtornos depressivos sendo 6 o ponto de corte mais 

freqüentemente utilizado.  

Resultados: Das 59 pessoas entrevistadas, 17 foram submetidas à EDG. 

Destas, 12 eram mulheres e 5 eram homens. Quanto à idade, 23% possuíam 

idade entre 60 a 69 anos, 47% possuíam idade entre 70 a 79 anos e 30% 

possuíam idade igual ou maior que 80 anos.  

Relacionamos a depressão com a capacidade funcional do idoso. Levamos em 

consideração a escala de Lawton, a escala de Katz, as Atividades 

Instrumentais de Vida Diária e as Atividades Básicas de Vida Diária. 

Conclusão: Depressão não é um processo natural do envelhecimento. A falta 

de conexão entre o sistema de saúde e os profissionais que atuam na área de 

saúde mental criou uma lacuna na atenção aos pacientes idosos distúrbios 

depressivos.  

Palavras-chave: Idosos; depressão; prevalência.  
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TÍTULO: Diversidade de insetos antófilos em Turnera scabra Millsp. 

(Turneraceae) em uma área de restinga no Rio Grande do Norte, Brasil 

AUTOR: JANES LUCAS DA COSTA LIMA 

ORIENTADOR: RICARDO ANDREAZZE  

Resumo:  

Foram analisadas a composição, as interações entre as espécies na partição 

dos recursos florais e comportamento de coleta dos insetos visitantes de T. 

scabra numa área de restinga no Rio Grande do Norte, Brasil. Registrou-se a 

visita de 125 insetos pertencentes a 21 espécies, distribuídos em quatro 

ordens: Hymenoptera (44,8%), Coleoptera (32,8%), Lepidoptera (12%) e 

Diptera (10,4%). Os himenópteros também apresentaram a maior riqueza, com 

oito espécies. Das espécies amostradas, apenas cinco tiveram abundância 

relativa acima de 5% (Protomeliturga turnerae (Ducke, 1907), Xylocopa sp., 

Diptera sp.1, Coleoptera sp.1 e Coleoptera sp.2). Dos visitantes registrados, 

apenas algumas espécies de himenópteros são polinizadores efetivos de T. 

scabra, as demais são pilhadores, herbívoros das peças florais ou procuram as 

flores para abrigo. Os valores de diversidade e uniformidade foram altos (H’= 

2,58 e J = 0,84) e constatou-se que a temperatura é um fator que afeta a 

riqueza e a abundância das espécies antófilas de T. scabra.  

Palavras-chave: Diversidade, Entomofauna antófila, Turneraceae  
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Resumo:  

Este estudo descritivo teve como objetivo avaliar o nível de conhecimento dos 

acadêmicos de Odontologia a respeito de biossegurança, além de identificar as 

dúvidas mais frequentes sobre medidas preventivas no ambiente odontológico 

e, avaliar o interesse desses acadêmicos em relação ao tema biossegurança. A 

amostra foi constituída por 300 alunos de uma universidade pública e uma 

particular. Foi aplicado um questionário contendo perguntas objetivas e 

subjetivas em alunos dos 1o, 5o e últimos períodos. Observou-se que 92.6% 

dos alunos conheciam o significado de biossegurança e 92% relatou o uso de 

EPI pelo seu CD e para o paciente. Frente a um atendimento na clínica, 250 

alunos responderam que saberiam se cuidar e 50 (16.4%) que não, sendo 95% 

destes últimos, alunos do primeiro período. Nesse período, 38% dos alunos 

respondeu não ser importante considerar o paciente como potencial portador 

de doença. Da amostra, 99% considerou importante o tema da pesquisa. 

Conclui-se que, é importante ministrar conteúdos básicos sobre biossegurança 

nos períodos pré- clínicos, visando a entrada dos alunos às atividades clínicas 

com maior segurança. Ressalta-se ainda a importância da fiscalização e 

atualização periódicas de práticas e conhecimentos das medidas preventivas 

adequadas que permitam o exercício de atividades acadêmicas em segurança 

em todos os períodos do curso.  

Palavras-chave: Odontologia; Biossegurança; Controle de infecções, 

Estudantes.  
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TÍTULO: A educação sobre o sono com adolescentes do turno matutino e 

vespertino no ano do pré-vestibular 

AUTOR: GERLANIA CAROLINA MELO NASCIMENTO 

ORIENTADOR: IVANISE CORTEZ DE SOUSA  

Resumo:  

O objetivo deste estudo foi comparar os padrões de sono entre adolescentes 

do pré-vestibular que estudam no turno matutino (TM) e no turno vespertino 

(TV). Adolescentes com idade entre 16 e 19 anos, sendo 212 do TM e 63 do 

TV, preencheram o questionário “A Saúde e o Sono” durante o horário habitual 

de aula e em casa, respectivamente. Os hábitos de sono dos estudantes foram 

comparados pelo qui-quadrado, enquanto os horários e duração do sono 

através do teste t (p<0,05). Nos dias de semana (DS) os adolescentes do TM 

dormem em média às 23h 04min, enquanto os do TV a meia noite. Porém, os 

do TM acordam em média 1h e 30 min mais cedo. Além disto, na semana a 

freqüência de cochilos e a participação em cursos extra-escolares é maior 

entre os estudantes do TM. No final de semana (FS), os adolescentes do TM 

dormem e acordam mais tarde possivelmente pela ausência dessas aulas, o 

que sugere o turno escolar como principal influenciador nos horários de sono 

dos adolescentes. Adolescentes do TV apresentaram maior duração de sono 

tanto DS quanto FS. Entre os adolescentes do TM, dormir por mais tempo é a 

mudança de hábito requerida com maior frequência (60%), além disso, os do 

TV relatam que gostariam de acordar mais cedo (49,20 %). No entanto não foi 

encontrada diferença significativa na sonolência diurna entre estudantes do TM 

e TV, corroborando para a idéia de que a alta incidência de sonolência diurna 

seja característica desta idade.  

Palavras-chave: adolescentes, padrões de sono, hábitos de sono, turno 

escolar.  
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TÍTULO: Efeitos da Terapia Laser de Baixa Intensidade associada ao exercício 

aeróbio no tratamento da fibromialgia 

AUTOR: ANDREZA PEREIRA DE ARAUJO 

ORIENTADOR: WOUBER HERICKSON DE BRITO VIEIRA  

Resumo:  

O objetivo do estudo foi determinar os fatores que mais interferem na vida dos 

voluntários, traçando um perfil dos pacientes fibromiálgicos do município de 

Natal/RN. Participaram da pesquisa 15 mulheres na faixa etária de 30 a 70 

anos, com diagnóstico de fibromialgia. Foram utilizados os seguintes 

instrumentos de avaliação no Ambulatório de Fisioterapia do Hospital 

Universitário Onofre Lopes e Departamento de Fisioterapia da UFRN: o 

questionário SF-36; o questionário modificado de Zabel e McGrew (1997); e um 

algômetro de pressão. Os dados obtidos dos protocolos foram tabulados e a 

prevalência de cada resposta foi representada por meio da média e/ou 

frequência percentual. Os dados obtidos do protocolo SF- 36 mostraram que 

todos os domínios apresentaram valores abaixo de 46 numa escala de 0 a 100, 

tendo a limitação por aspectos físicos (10) e emocionais (28,88); além da dor 

(28,86) demonstrado os piores scores. Os dados da algometria revelaram que 

os pontos anatômicos mais sensíveis à dor foram: a 2o costela direita e 

esquerda, e a região occipital esquerda. Já os dados do protocolo de Zabel e 

McGrew, mostraram as principais regiões de referência da dor: coluna lombar, 

pernas e pés (100% dos indivíduos), sendo a coluna lombar o ponto de maior 

intensidade da dor/desconforto corporal referida, classificada como 

insuportável. Observa-se com este estudo a complexidade da fibromialgia, 

reforçando a importância da fisioterapia enquanto membro de uma equipe 

multidisciplinar.  

Palavras-chave: Fibromialgia, Fisioterapia, Dor  
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Resumo: Introdução: As reações adversas a medicamentos (RAM) são causas 

de hospitalização, aumento do tempo de permanência hospitalar e, até, do 

óbito. Em torno de 28% dos pacientes internados apresentam RAM. O grau de 

morbimortalidade relacionada aos medicamentos é importante e os seus custos 

são incalculáveis; estima-se que 50% da morbimortalidade relacionada aos 

medicamentos podem ser evitadas. Metodologia: Este trabalho foi realizado no 

Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), onde os dados foram obtidos a 

partir da ficha de notificação de suspeita de RAM e dos formulários utilizados 

para a investigação das reações no período de janeiro/2010 a abril/2011. As 

reações foram classificadas levando-se em consideração os órgãos/sistemas e 

os grupos farmacológicos envolvidos. Resultados: Foram notificadas 29 RAM, 

sendo 45% foram dermatológicas, destacando-se o rash cutâneo; 10,5% 

gastrointestinais; 10,5% respiratórias; 10,2% hematológicas; 7% 

cardiovasculares; 6,8% hepáticas e 10% outros órgãos/sistemas. Os grupos 

farmacológicos envolvidos foram: antimicrobianos com 52%; vacina H1N1 

13,6%; 10,3% opiódes; 10,2% anticonvulsivantes; 7% AINES e 7% outros 

grupos. Conclusão: Os resultados mostraram uma subnotificação dos casos de 

RAM. As reações dermatológicas foram as mais freqüentes e o grupo 

farmacológico mais notificado foi o de antimicrobianos. Afirma-se a 

necessidade de elaborar estratégias que incentivem notificar suspeitas de 

RAM, bem como estratégias para diminuir sua incidência.  

Palavras-chave: farmacovigilância, reação adversa, medicamento, 

subnotificação.  
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IDOSOS DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO 
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Resumo:  

Com o avançar da idade algumas patologias crônicas podem ser adquiridas. A 

Estratégia de Saúde da Família trabalha identificando os grupos de risco dentro 

de seu contexto social e familiar. Este estudo descreveu e analisou fatores 

associados as morbidades dos idosos assistidos por uma Unidade de Saúde 

da Família (USF) de Natal/RN. Para tanto foi realizado um estudo transversal 

do tipo descritivo. Foram incluidos idosos com mais de 60 anos, cadastrados 

na USF e que apresentaram marcha independente. Eles responderam um 

questionário com nome, idade, gênero, profissão, patologias, medicação e 

prática de atividades físicas. Participaram do estudo 112 idosos. Destes, 47% 

estava na faixa etária entre 70 e 79 anos. Tanto homens quanto mulheres 

apresentaram sobrepeso e desempenharam profissões braçais. Quanto as 

patologias, 65% da amostra apresentou Hipertensão Arterial Sistêmica, 37% 

Doenças Crônico-degenerativas Osteoarticulares e 22% Diabetes Melitus. 

Além disso, 93% da amostra, não praticava atividade física. Em contrapartida 

77% fazia uso de medicação contínua. Estes resultados evidenciam a 

necessidade de se rediscutir as práticas de saúde, a partir da reflexão de que 

com estes níveis de prática de atividade física o modelo assistencial da 

atenção básica não contempla a integralidade e não se consolida como 

preventivo e promotor da saúde, uma vez que evidências científicas mostram a 

eficácia da atividade física no tratamento das doenças mais prevalentes.  

Palavras-chave: Idoso, doenças crônicas, atividade física.  
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TÍTULO: FATORES DO RISCO DE QUEDA EM IDOSOS DE UMA UNIDADE 
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Resumo:  

A incidência de quedas aumenta com o avançar da idade, o que a torna um 

importante problema de saúde pública, devido a consequente 

morbimortalidade. Este trabalho descreveu e discorreu a respeito dos 

indicadores de risco de quedas em idosos cadastrados em uma Unidade de 

Saúde da Família (USF) de Natal- RN. Para tanto foi realizado um estudo 

transversal do tipo descritivo. Os critérios de inclusão foram: ter 60 anos ou 

mais, estar cadastrado na USF e apresentar marcha independente. Foram 

aplicados os testes: Mini-Exame do Estado Mental (MEEM), Time up and go 

test (TUG), Escala de Eficácia de Quedas (EEQ), Escala de Equilíbrio de Berg 

(EEB) e mensurada a velocidade da marcha. Participaram do estudo 112 

idosos com idade média de 70,78 anos e IMC de 27,99Kg/m2. A amostra 

apresentou boa capacidade cognitiva (MEEM=21,25); mobilidade adequada 

para o dia-a-dia (TUG=13,6), ou seja, idosos que podem realizar atividades 

funcionais ativamente. O medo de cair surge na maioria dos idosos, 

principalmente naqueles que já passaram por esse desprazer. Mas os 

resultados obtidos apontam uma relativa tranquilidade dos idosos sobre esse 

aspecto (EEQ=27,59). Isto se explica com os resultados subsequentes, que 

apontam bom equilíbrio (BBS= 52,37) e boa velocidade da marcha (4,48 m/s). 

Em contrapartida, os idosos apresentaram sobrepeso, um fator de risco 

marcante para crescente número de quedas. Concluímos com este trabalho 

que a maioria da amostra apresentou risco moderado de quedas.  
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TÍTULO: Aplicação da escala de kartz em idosos do bairro Guarapes, Natal-

RN. AUTOR: NATHALIA TÔRRES COSTA DE SOUZA 

ORIENTADOR: ANA CLAUDIA GALVAO FREIRE 

CO-AUTOR: ANTONIO ESILDO COSTA FILHO 

CO-AUTOR: MARIA DO CARMO ALVES 

CO-AUTOR: LUMENA PAULA CABRAL  

Resumo:  

A população mundial está envelhecendo, estima-se para o ano de 2050 que 

existam cerca de 2 bilhões de pessoas com sessenta anos ou mais no mundo. 

No Brasil, eles representam atualmente cerca de 17,6 milhões de idosos. Esse 

envelhecimento populacional é uma resposta à mudança de alguns indicadores 

de saúde. A Escala de Kartz (EK) avalia a Independência do idoso nas 

Atividades Básicas de Vida Diária (AVD) e ao final classifica a pessoa idosa 

como independente ou dependente no desempenho das AVD. Esse trabalho 

teve por objetivo analisar a saúde dos idosos da área adscrita da Estratégia de 

Saúde da Família (ESF). Foi realizado a partir da aplicação de questionários do 

perfil multidimensional da pessoa idosa atendida na ESF no bairro do 

Guarapes, distrito oeste do município de Natal/ RN. Trata-se da aplicação de 

um questionário no período de 07 de fevereiro a 07 de março do ano de 2011. 

Entre os idosos observou-se que existe uma maior dependência para as 

seguintes atividades, respectivamente: continência, banho e vestir-se. Diante 

do resultado a equipe da ESF objetiva levar ações de promoção, prevenção, e 

recuperação da saúde, desenvolvidas na atenção primária. Diante disso 

percebe-se a importância de estabelecer prognósticos, avaliar as demandas 

assistenciais e determinar a efetividade de tratamentos, buscando substituir as 

práticas tradicionais focada nas doenças por um trabalho de prevenção de 

doenças e promoção da qualidade de vida.  
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TÍTULO: Expressão Imuno-histoquímica da alfa_SMA, Fator Transformador de 

Crescimento beta 1(TGF-beta1) e Interferon gama (IFN-gama) em Fibroma de 

Células Gigantes, Fibroma e Hiperplasia Fibrosa Orais. 
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CO-AUTOR: PEDRO PAULO DE ANDRADE SANTOS  

Resumo:  

O fibroma de células gigantes, o fibroma e a hiperplasia fibrosa estão entre as 

lesões mais comuns da cavidade oral, com semelhanças clínicas e 

histológicas. Foram selecionados 20 casos de cada lesão, diagnosticados na 

disciplina de Patologia Oral do Departamento de Odontologia/ UFRN e 

examinados à microscopia de luz para estudo morfológico. Nos fibromas de 

células gigantes, todos os casos apresentaram epitélio pavimentoso 

estratificado exibindo espongiose e degeneração hidrópica. Em 6 casos havia 

hiperplasia epitelial e em 3, atrofia. Destaca-se a presença de projeções 

filiformes do epitélio em 15 casos (75%). O tecido conjuntivo era 

predominantemente frouxo e, em todos eles, evidenciou-se fibroblastos 

gigantes, de formato estrelado que caracteriza esta lesão. Nos casos de 

fibroma, constatou-se que 19 casos apresentavam tecido conjuntivo denso e, 

em apenas 3 casos, evidenciou-se células inflamatórias. O tecido epitelial era 

do tipo pavimentoso estratificado, apresentando-se atrófico em 16 casos. Nos 

casos de hiperplasia fibrosa, o tecido conjuntivo fibroso era denso, com grande 

número de fibroblastos além de infiltrado inflamatório mononuclear. O epitélio 

era do tipo pavimentoso estratificado e hiperplasiado em 75% dos casos. 

Concluímos que embora estas lesões apresentem algumas semelhanças 

clínicas, morfologicamente, apresentam diferenças merecendo assim novos 

estudos, razão pela qual, em continuidade a este projeto, estudaremos o papel 

dos miofibroblastos nestas lesões.  
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TÍTULO: Investigaçao do perfil imuno-molecular por meio de citometria de fluxo 

no diagnóstio e avaliação de prognóstico das doenças linfoproliferativas 

crônicas 

AUTOR: VICTOR CÉZAR LUCENA TAVARES DE SÁ LEITÃO 

ORIENTADOR: GERALDO BARROSO CAVALCANTI JUNIOR  

Resumo:  

As doenças linfoproliferativas crônicas (DLC) são desordens do sistema 

linfóide, caracterizada pela proliferação anormal de linfócitos maduros, 

envolvendo principalmente linfócitos B, podendo também acometer linfócitos T 

e células natural killer. Neste trabalho serão investigados portadores de DLC 

através da citometria de fluxo, empregando um painel de anticorpos 

monoclonais, constituído por: CD3, CD4, CD5, CD7, CD8, CD10, CD19, CD22, 

CD23, CD25, CD38, CD45, CD16/CD56, HLADR e anti cadeias leve e pesada 

das imunoglobulinas. Adicionalmente, também serão coletadas informações 

referentes aos pacientes tais como idade, sexo, além de dados clínicos e 

laboratoriais dentre os quais a presença de linfoadenopatia, esplenomegalia, 

hepatomegalia, leucometria, análise citomorfológica do sangue periférico, 

contagem de plaquetas e dosagem de hemoglobina.  

Palavras-chave: Doenças Linfoproliferativas Crônica  

 

 

 

 

 

 



              XXiI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
CICT	2011	

CÓDIGO: SB1319 

TÍTULO: Métodos e técnicas de dosagem de hormônios sexuais AUTOR: 

TALLITA FERNANDES NAVARRO 

ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA  

Resumo:  

Os primatas não humanos como Callithrix jacchus vêm sendo utilizados com 

maior freqüência em pesquisa biomédica e o nosso laboratório propôs uma 

nova classificação de desenvolvimento para melhor detalhar o conhecimento 

sobre sua biologia. Foram monitorados os níveis de hormônios gonadais de 6 

fêmeas deste gênero durante 6 das 7 fases do desenvolvimento, do 

nascimento ao início da idade adulta. Os resultados mostraram que os níveis 

de estradiol são crescentes e assumem os maiores valores na fase juvenil II, 

que coincide com o início da puberdade e está de acordo com os dados 

anteriores obtidos para a progesterona. Estas evidências validam a utilização 

do monitoramento longitudinal utilizando o material fecal, mas como os 

estrógenos variam muito durante o ciclo, a freqüência da coleta de fezes deve 

ser maior, pelo menos a cada dois dias, para um monitoramento 

fisiologicamente significativo, em termos de evidenciar o funcionamento 

ovariano normal.  
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TÍTULO: Análise da expressão das proteínas de superfície em células do 

adenocarcinoma colorretal. Estudo in vitro. 

AUTOR: JOÃO VICTOR SIQUEIRA FONTES 

ORIENTADOR: RAIMUNDO FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR  

Resumo:  

Phyllanthus niruri é uma planta muito empregada pela medicina popular. No 

Brasil é conhecida como “quebra-pedra”. A cisplatina, entretanto, é um 

consagrado quimioterápico. As primeiras células-tronco tumorais foram 

descritas em leucemias, mas vêm sendo observadas em vários tipos de 

cânceres. Diversos estudos têm demonstrado a eficiência do extrato da P. 

niruri em diversas doenças, inclusive o câncer. Assim, esse projeto se propôs a 

avaliar se a P. niruri induziu morte celular em linhagens de células cancerosas 

humanas (carcinoma hepatocelular, HepG2, e adenocarcinoma coloretal, 

HT29) e/ou potencializou o efeito da cisplatina. Futuramente, planeja-se 

observar se há sensibilização, mediante influência da P. niruri na via APC-Wnt-

&#946;-catenina, em linhagens de células-tronco de adenocarcinoma coloretal. 

O extrato seco da P. niruri (ESPN) foi preparado e administrado nas células de 

ambas as linhagens e a morte celular foi analisada por citometria de fluxo. 

Observaremos, por Western- blot e imunofluorescência, a influencia do 

tratamento com ESPN e cisplatina na via APC-Wnt-&#946;-catenina. O ESPN 

induziu a apoptose das células HepG2 – visualizou-se alterações morfológicas 

e fragmentação do DNA – com baixos efeitos citotóxicos sobre as células 

normais (Hacat) e as HT29, além de potencializar o efeito da cisplatina. Assim, 

esse estudo sugere que o ESPN pode ser eficiente para tratar alguns tipos de 

cânceres humanos, sem efeitos citotóxicos importantes sobre as células 

normais.  
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TÍTULO: Problemas éticos na formação médica: o olhar discente AUTOR: 
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ORIENTADOR: KARLA PATRICIA CARDOSO AMORIM  

Resumo:  

A partir do Relatório Flexner, os dilemas da prática da medicina moderna se 

intensificaram e levaram à reformulação da função da ética na carreira. 

Baseado nesse contexto, visamos identificar situações eticamente conflituosas 

vivenciadas pelos estudantes durante o curso. Trata-se de um estudo 

observacional, nível exploratório descritivo, que será realizado na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. O estudo irá abranger estudantes de todos os 

períodos do curso de medicina. Até o momento, contamos com treze dos trinta 

e seis questionários referentes ao projeto piloto respondidos. Sessenta por 

cento dos participantes que afirmaram ter testemunhado ou vivenciado uma 

questão ética em sua formação afirmaram que isso ocorre frequentemente e 

40% afirmaram ter vivenciado ou testemunhado esse tipo de situação 

ocasionalmente. Ao mesmo tempo em que ficamos animados por poder ver, 

até o momento, que os alunos de uma forma geral têm relativamente uma boa 

sensibilidade no que diz respeito à detecção de situações eticamente 

conflitantes no seu dia a dia na escola médica, podendo nos sinalizar da 

importância na implementação do ensino da ética de forma cada vez mais 

contundente, nos assustamos com a quantidade de alternativas assinaladas, 

que evidenciam efetivamente como e quanto tais fatos são universalmente 

vividos e/ou testemunhados pelos alunos ao longo do curso. Demonstrando a 

grande necessidade de que os envolvidos revisem seus deveres de condutas e 

comportamento.  
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