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CÓDIGO: ET0154
TÍTULO: Produção de enzimas por processos fermentativos
AUTOR: PAULO VICTOR FORTUNATO DANTAS
ORIENTADOR: CRISTIANE FERNANDES DE ASSIS

Resumo:

O coco verde, por ser um material rico em matéria orgânica e reciclável, pode ser
utilizado na fabricação de vários produtos. Isso em decorrência da sua composição, que tem
como principais componentes a celulose e hemicelulose. Este trabalho tem como objetivo
produzir enzimas endoglucanases utilizando como substrato endocarpo do bagaço de coco
verde e caracterizar parcialmente o extrato bruto enzimática quando a diferentes pHs,
temperatura, tempo e concentrações de substratos. A atividade enzimática específica foi 0,46
U/mg. A temperatura e pH ótimo para a hidrolise enzimática foi 50°C e 4,8, respectivamente. A
reação ocorreu num tempo de 10 minutos. A caracterização parcial das endoglucanases
produzidas pelo fungo Penicillium crysogenes utilizando a casca do coco verde mostra o
potencial desse fungo e subtrato na produção de enzimas que poderão ser utilizadas em
indústrias. Novos ensaios são necessários para uma melhor compreensão dessa enzima.

Palavras-chave: Engenharia Bioquímica, penicillium crysogenes, Biotecnologia.
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CÓDIGO: ET1645
TÍTULO: POLUIÇÃO DE PRAIAS DO LITORAL CENTRAL DE NATAL-RN POR RESÍDUOS SÓLIDOS:
ANÁLISE DO PROBLEMA SOB A ÓTICA DE SEUS USUÁRIOS, COMO SUBSÍDIO A AÇÕES DE
GESTÃO.
AUTOR: SARAH MARIANA DA SILVA
ORIENTADOR: MARIA CHRISTINA BARBOSA DE ARAUJO

Resumo:

A qualidade da praia é extremamente relevante na valoração da zona costeira, a
presença de lixo nas praias pode causar diversos prejuízos econômicos, sociais e ambientais.O
estudo teve com objetivo avaliar a percepção ambiental dos usuários das praias urbanas de
Natal frente ao problema da poluição por resíduos sólidos, como subsídio a ações de controle,
para isso foram aplicados questionários estruturado (N=500) afim de traçar os perfil sóciodemográficos e a percepção dos usuários em relação à presença de lixo e suas principais
consequências, bem como sugestões de medidas mitigadoras.De acordo com os entrevistados,
os próprios usuários são os principais responsáveis pela poluição das praias, embora não
adimitam jogar o lixo diretamente na areia. No entanto a maioria afirmou que a
responsabilidade pela manutenção da praia limpa é de todos. Eles também acreditam que os
riscos para a saúde humana são os principais problemas decorrentes da presença de lixo nas
praias. Estas informações podem ser usadas pelas autoridades como uma ferramenta para
otimizar serviços de limpeza e medidas preventivas.

Palavras-chave: Poluição em praias, praias urbanas e percepção ambiental.

2

XXIV CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA

CÓDIGO: HS0445
TÍTULO: Efeito do horário de trabalho sobre o ciclo sono e vigília e a sonolência diurna em
professores do ensino médio de escolas públicas e privadas.
AUTOR: JÔNATHAS CLEITON FLORÊNCIO DE ALMEIDA
ORIENTADOR: CAROLINA VIRGINIA MACEDO DE AZEVEDO

Resumo:

Esse estudo comparou os hábitos de sono e os índices de sonolência diurna entre
professores de escolas públicas e privadas que lecionam em diferentes turnos, visando
investigar a influência do trabalho, enquanto zeitgeber social, no ciclo sono e vigília dos
participantes. O questionário ?A saúde e o Sono? adaptado ao contexto da docência, e a Escala
de sonolência de Epworth foram aplicados em 269 professores organizados em grupos de
acordo com os turnos em que lecionavam (G1: turno matutino/ matutino e vespertino; G2:
turno vespertino; G3: turno noturno; G4: três turnos). Quanto aos horários de acordar, o G2 foi
o mais tardio (ANOVA: p < 0,02). Durante a semana, os aspectos que os participantes
gostariam de mudar em relação ao sono mais relatados foram ?dormir mais cedo? para G1, G2
e G4 e ?dormir por mais tempo? para G3. No fim de semana, os mais frequentes foram
?dormir por mais tempo? para G1, G2 e G4, enquanto o grupo G3 relatou com maior
frequência o aspecto ?Não mudaria nada?. A forma de despertar mais usada na semana foi o
despertador entre G1 e G4, e a maioria em G2 e G3 acordou sozinho. Dentre os motivos para o
horário de dormir na semana, ?Trabalho? foi o mais frequente para G3 e G4, enquanto os
grupos G1 e G2 elegeram ?Atividades extras. A sonolência excessiva foi prevalente nos grupos
G1 e G4. De forma geral, a pressão do trabalho sobre o sono é menor nos docentes que
iniciam o trabalha a partir do turno vespertino.

Palavras-chave: Ciclo sono/vigília; Zeitgeber social; Qualidade de vida; Docência.
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CÓDIGO: HS0695
TÍTULO: A Leitura nas Letras: Formas e Sons na Reversão do Efeito Mateus
AUTOR: BRUNA CARDOSO WANDERLEY
ORIENTADOR: ANGELA MARIA CHUVAS NASCHOLD
CO-AUTOR: ANTONIO PEREIRA JUNIOR

Resumo:

Pesquisa experimental que objetiva verificar a contribuição da manipulação da forma
das letras, dos aspectos fonológicos e o papel da expressão corporal na alfabetização infantil.
Realizou-se intervenção do ensino das letras do alfabeto; em turma de Educação Infantil em
crianças de 4 a 5 anos. A amostra experimental aleatória considerou distribuição harmônica
entre grupo controle e experimental. O grupo controle foi submetido ao ensino convencional
das letras, baseado no método global de alfabetização proposto nos PCNs (MEC, 1998). O
grupo experimental submeteu-se ao aprendizado das letras através de uma metodologia ativa
de construção das letras, de associação com aspectos fonológicos (DEHAENE, 2007; LEONARDI,
2005, 2006; HASHIMOTO & HOMAE, 2001, 2003; SAKAI, K. L.; HASHIMOTO, R., 2001 entre
outros), morfológicos e gestuais (PULVERMULLER, 2005; ver também PULVERMULLER, HAUK,
NIKULIN & ILMONIEMI, 2005; PULVERMULLER, SHTYROV, ILMONIEMI, 2005). O trabalho nos 2
grupos desenvolveram-se simultaneamente, bucando-se conferir a ocorrência do Efeito
Mateus (STANOVICH, 1986; WALBERG & TSAI, 1983). Antes e depois da intervenção foram
aplicados testes de avaliação do conhecimento das letras, o Raven/Escala Especial de
Aplicação, com a aplicação ao final de EEG e fNIR. As atividades foram filmadas e os dados
processados por ANOVA, com 5% de significância. As análises evidenciam a necessidade de
iniciar a alfabetização pelo ensino sistemático das letras em suas partes constituintes.

Palavras-chave: Efeito Mateus, Alfabetização, aspectos fonológicos, formato das letras.
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CÓDIGO: HS0706
TÍTULO: Interfaces Transdisciplinares: educação, neurociências e psicolinguística na
alfabetização
AUTOR: CLAYDIANNE DOS SANTOS FREITAS
ORIENTADOR: ANGELA MARIA CHUVAS NASCHOLD
CO-AUTOR: ANTONIO PEREIRA JUNIOR

Resumo:

A pesquisa de caráter experimental com o objetivo de testar o efeito de uma
intervenção baseada em metáforas conceituais na finalidade de ampliar a compreensão leitora
e o desenvolvimento de habilidades sociais e cognitivas de alunos do 2°ano do Ensino
Fundamental de uma escola pública de Natal/RN. A proposta foi desenvolver o conhecimento
na interface entre educação, neurociências e psicolinguística. O estudo esteve ancorado nas
hipóteses: a metáfora é um estruturante fundamental da linguagem e a formação de conceitos
(LAKOFF,1999,GIBBS,2002); a leitura de ficção é um simulador de vôo de habilidades sociais
(OAKLEY 2006); a aquisição da competência leitora é crucial para o desenvolvimento de outras
habilidades cognitivas importantes ao sucesso acadêmico e profissional(STANOVICH,1986;
WALBERG & TSAI,1983).A turma foi organizada no modelo de pesquisa quadrado latino
contrabalanceado (WINER,1991). Foram utilizadas duas histórias de ficcção contadas de
acordo com o tratamento ?com metáforas? e ?sem metáforas?.Os dados foram avaliados por
meio dos seguintes testes WISC, TCLPP, e outros testes de compreensão leitora, de escrita e de
metáfora, sendo estes avaliados pelo uso de experimento com registro de EEG e FNIR.As
atividades foram registradas em diário de campo e filmagens.As análises evidenciam que as
histórias ficcionais contadas com uso de objetos metafóricos ajudam na formação da
competência leitora da criança e promovem o desenvolvimento de habilidades sociais e
cognitivas.

Palavras-chave: Metáforas Conceituais; Competência leitora; Histórias Ficcionais.
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CÓDIGO: HS0755
TÍTULO: Escolha de parceiros românticos: o que está em jogo?
AUTOR: AMANDA TOLEDO PEREIRA DE CARVALHO
ORIENTADOR: FIVIA DE ARAUJO LOPES
CO-AUTOR: ANTHONIETA LOOMAN MAFRA

Resumo:

O objetivo desta pesquisa foi verificar uma possível associação entre a autoestima e
autoavaliação como parceiro romântico, entre universitários e alunos do Ensino de Jovens e
Adultos (EJA), na faixa etária de 18 a 35 anos. Foram utilizados 133 questionários, dentre eles,
73 provenientes dos alunos do EJA e 60 de universitários. A autoestima foi avaliada através da
escala de Rosenberg, enquanto a autoavaliação se dá de acordo com 9 traços: rosto e corpo
bonito, saúde, fidelidade, boa condição financeira, inteligência, senso de humor, determinação
para o trabalho e sociabilidade. Mulheres universitárias demonstraram correlação positiva
entre autoestima e autoavaliação de rosto bonito, enquanto homens universitários
demonstraram correlação positiva entre autoestima, e rosto bonito, corpo bonito e
inteligência. Homens do EJA apresentaram correlação positiva entre autoestima e todos os
traços, exceto fidelidade. Por outro lado, as mulheres do EJA apresentaram correlação positiva
entre autoestima, rosto bonito e inteligência, sendo este último traço mais característico da
autoestima masculina. Ao analisar o nível socioeconômico dos 4 grupos, as mulheres do EJA
tem o mais baixo. Assim, a inteligência seria valorizada pelos homens na procura por uma
parceira que possa incrementar a renda familiar. Corroborando com nossos resultados, outros
estudos argumentam que os homens tendem a valorizar mais a inteligência em sociedades nas
quais as mulheres colaboram para a renda familiar.

Palavras-chave: auto-estima; psicologia evolucionista; parceiros românticos
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CÓDIGO: HS1369
TÍTULO: Influencia das relações sociais no comportamento de cooperação em saguis Callithrix
jacchus
AUTOR: LUCIANA VARELLA DE FIGUEIREDO
ORIENTADOR: RENATA GONCALVES FERREIRA

Resumo:

Recentes trabalhos sugerem que espécies com cuidado cooperativo de infantes têm
maior tendência à cooperação e altruísmo que espécies com outras formas de cuidado
parental. Em Callithrix jacchus, uma espécie com cuidado comunal à prole, foi sugerido que o
sucesso em tarefas cooperativas depende do grau de tolerância e proximidade entre os
indivíduos. O trabalho avaliou, em 11 sagüis de duas famílias cativas do Laboratório de Estudos
Avançados em Primatologia, a formação de díades nas tarefas: Outro recebe (indivíduo puxa a
alavanca e o outro recebe a recompensa) e Ambos recebem (indivíduo puxa a alavanca e
ambos recebem a recompensa). Obtiveram-se os dados entre fevereiro-novembro, em cinco
dias /semana (200 dias-800hrs). Investigamos se os fatores proximais catação e proximidade
influenciam a pró-socialidade. Testamos se as matrizes de proximidade e díades formadas em
OR terão uma correlação positiva, e se as matrizes de catação e díades em OR terão uma
correlação negativa, mas não necessariamente há correlações em AR, como também se a
execução das tarefas modifica a expressão dessas variáveis. Os resultados mostram que não há
correlação entre o tempo em proximidade e a quantidade de catação na hora anterior com as
díades formadas no experimento. É possível que a cooperação na espécie não haja influência
direta das variáveis citadas e que seja restrita ao cuidado aloparental. Análises da proximidade
e catação em diversas condições sociais podem confirmar tal afirmação.

Palavras-chave: Sagui de tufo branco, callithirx jacchus, cooperação, pro-socialidade.
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CÓDIGO: HS1455
TÍTULO: Caracterização do ritmo circadiano de atividade e repouso de saguis idosos
submetidos a pistas sociais.
AUTOR: GALILEU RODRIGUES BORGES
ORIENTADOR: CAROLINA VIRGINIA MACEDO DE AZEVEDO

Resumo:

Os ritmos biológicos mudam ao longo da vida. Um dos estágios do desenvolvimento
com maior modificação no sistema de temporização circadiano (STC) é a velhice sendo muito
importante a compreensão das diferenças fisiológicas dessa etapa. O objetivo desse trabalho
foi caracterizar o ritmo circadiano de atividade de saguis idosos. Para isso, foram estudados
saguis machos, 4 adultos jovens e 6 idosos, submetidos inicialmente a um regime de claroescuro (CE) em condições seminaturais. Posteriormente, os idosos foram submetidos a um
regime CE (12:12) em condições artificiais. Em condições seminaturais, os idosos apresentaram
uma maior diferença de ângulo de fase entre o início da fase ativa e o nascer do sol e menor
diferença de ângulo de fase entre o final da fase ativa e o por do sol, assim como menores
valores na duração da fase ativa e no total da atividade diária. A análise das 10 h de maior
atividade (M10) e 5 h de menor atividade (L5) mostrou que houve menor M10 e maior L5. Em
condições artificiais, houve redução na diferença de ângulo de fase entre o início da fase ativa
e o acender das luzes. Além disso, houve redução no total da atividade diária e no M10. Logo,
sugere-se que as características do ciclo CE, tais como a transição entre o claro e escuro e a
intensidade luminosa, podem modificar a sincronização do ritmo de atividade nos saguis
idosos, ressaltando a importância dos estudos sobre o impacto do envelhecimento no STC e
implicações nas terapias fóticas em idosos.

Palavras-chave: Envelhecimento; ritmo circadiano atividade/repouso; sincronização.
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CÓDIGO: HS1492
TÍTULO: Aspectos psicológicos da mulher grávida com anormalidade fetal: um estudo
qualitativo
AUTOR: MÔNICA CRISTINA CARVALHO LIMA DE LUCENA
ORIENTADOR: SIMONE DA NOBREGA TOMAZ MOREIRA
CO-AUTOR: GABRIELLA LÚCIO CALAZANS DUARTE

Resumo:

A gravidez propicia mudanças físicas e psicológicas na gestante, que quando acrescidas
do diagnóstico de anomalias fetais, provocam repercussões emocionais importantes. Tentando
compreender as experiências das mulheres diante do diagnóstico de má formação fetal
realizamos a abordagem qualitativa entrevistando 7
grávidas com diagnóstico de
anormalidade fetal, mediante uso de roteiro semi-estruturado. Analisamos os dados por meio
da técnica de análise do discurso fundamentado na Fenomenologia. As participantes foram
recrutadas na Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC). Após as entrevistas, percebemos que
o momento da informação do diagnóstico da má formação é de extrema importância para o
bom ajustamento psicológico da mulher, mas ele é feito de modo que não se valoriza os
sentimentos, as emoções e as expectativas da gestante, deicando-as vulneráveis e inseguras.
Não foram fornecidas informações suficientes capazes de minimizar as dúvidas e medos, como
também um serviço de apoio psicológico, que pudesse ajudá-las. Os sentimentos foram muito
oscilantes, variando da esperança ao medo, passando por culpa, raiva, tristeza e desamparo.
Foi relatado que o exame de ultrassonagrafia permitiu a aproximação do seu bebê,
expressando características dele. Acredita-se que já existe uma relação estabelecida entre a
mãe e o filho, sendo necessários que esses aspectos sejam valorizados pela equipe de saúde,
visando à incorporação de uma atenção integral e integrada.

Palavras-chave: gravidez, má-formação fetal, ansiedade, estresse, grávida.
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CÓDIGO: HS1557
TÍTULO: Estresse das mulheres grávidas com diagnóstico de anormalidade fetal
AUTOR: GABRIELLA LÚCIO CALAZANS DUARTE
ORIENTADOR: SIMONE DA NOBREGA TOMAZ MOREIRA

Resumo:

INTRODUÇÃO: a gravidez provoca alterações físicas e psicológicas, podendo
comprometer a saúde mental da mulher e deixa-la 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. OBJETIVO:
compreender a dinâmica psicológica dessas mulheres frente à possibilidade de ser mãe de um
filho mal formado. METODOLOGIA: foram conduzidas 10 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.
RESULTADOS: pôde-se perceber que o momento da informação do diagnóstico da má
formação é importante para o seu 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, pela equipe de saúde; os sentimentos foram oscilantes.
DISCUSSÃO: necessidade de sistematização de ações voltadas para humanização da assistência
às mulheres que estejam diante de um diagnóstico de anormalidade fetal, visando reduzir o
estresse.

Palavras-chave: má formação, ansiedade em grávidas, gravidez de risco.
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CÓDIGO: OU1648
TÍTULO: Reflexões sobre o cuidado de si em Estratégias de Saúde da Família
AUTOR: VIVIANE CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA
ORIENTADOR: MARIA ISABEL BRANDAO DE SOUZA MENDES

Resumo:

Buscamos com nosso estudo identificar as técnicas que os profissionais de saúde têm
desenvolvido para cuidarem de si mesmos, no sentido de colaborar com a construção de
reflexões e ações que propiciem uma atenção ao próprio corpo e que possam contribuir com o
cuidado com os outros. Para compreendermos a realidade a ser investigada, elaboramos um
plano de trabalho onde aplicaríamos o questionário, os exames laboratoriais e as oficinas de
práticas corporais e linguagens artísticas. Como nosso projeto encontra-se em processo de
aprovação pelo Comitê de Ética da UFRN, não podemos obter resultados nem formularmos
conclusões a cerca de nossos questionamentos.

Palavras-chave: Corpo; Saúde; Cuidado de Si.
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CÓDIGO: SB0002
TÍTULO: A Influência da Dominância Manual sobre o Limiar Motor Avaliado por Estimulação
Magnética Transcraniana
AUTOR: FELIPE SALES DE LIMA
ORIENTADOR: ADRIANO BRETANHA LOPES TORT
CO-AUTOR: DRAULIO BARROS DE ARAUJO
CO-AUTOR: ANDRÉ SALLES CUNHA PERES

Resumo:

A estimulação magnética transcraniana (EMT) é uma técnica não invasiva de
estimulação cerebral, que através de pulsos magnéticos é capaz de criar um campo elétrico
induzido que despolariza regiões corticais. A resposta para uma mesma intensidade dos pulsos
é muito variável em diferentes indivíduos. Dessa forma a intensidade da EMT é definida por
um parâmetro individual definido como limiar motor (LM) que pode ser entendido como a
intensidade mínima do pulso de EMT capaz de evocar uma resposta muscular. Na prática
existem protocolos para se determinar o LM, sendo os mais difundidos por medição da
atividade elétrica muscular com Eletromiografia (EMG), ou a observação de movimento (LMMOV) do músculo estudado. Não existe um consenso na literatura se esses dois protocolos são
equivalentes, além disso não se sabe ao certo se outros fatores podem influenciar a
determinação do LM, como a dominância manual. No intuito de entender melhor o LM, nós
propomos avaliar o LM na mão dominante e não dominante, de 100 voluntários destros e
canhotos saudáveis, definidos pelo inventário de lateralidade de Edinburgh. Utilizaremos tanto
o protocolo de EMG, quanto o por LM-MOV, que será assistido por sensor de movimento e por
filmagem. Para validarmos a utilização do sensor de movimento na avaliação da resposta
muscular evocada pela EMT, aplicaremos pulsos magnéticos com intensidade de 100% a 140%
do LM com incrementos de 5%, e compararemos as amplitudes dos sinais obtidos por EMG e
com o Actímetro.

Palavras-chave: Estimulação Magnética Transcraniana, limiar motor, lateralidade.
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CÓDIGO: SB0004
TÍTULO: LEVANTAMENTO DOS DADOS SECUNDÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO
ESTATÍSTICO DO HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL
AUTOR: VANESSA FREIRES MAIA
ORIENTADOR: REJANE MILLIONS VIANA MENESES
CO-AUTOR: RAFAELE CARLA DE ARAUJO MAIA
CO-AUTOR: RAFAEL TAVARES SILVEIRA SILVA

Resumo:

O Brasil, dentre os 99 países, ocupa a 10ª posição na taxa de óbito por acidentes de
transporte (AT?s) na população total. A região Nordeste ostenta os maiores índices de AT?s.
No ranking nacional o RN ocupa o 20º lugar e São Paulo o 21º. Nessa perspectiva, acredita-se
que os AT?s são o principal motivo pelos quais os pacientes procuram atendimento no Hospital
Monsenhor Walfredo Gurgel ? HMWG (hospital de referência de urgência e emergência do
RN). Para comprovar ou negar tal hipótese, ocorreu à análise dos registros de atendimentos do
referido hospital para identificar o principal motivo de atendimento. O estudo tem caráter
exploratório descritivo com abordagem quantitativa no qual houve utilização de dados
secundários (dados públicos à população) do Relatório do Serviço de Atendimento Médico
Estatístico (SAME) do HMWG do período de outubro a dezembro de 2012. Os resultados foram
processados eletronicamente, através do programa para base de dados Microsoft Excel 2000XP. O SAME registrou 23.741 atendimentos. Desses, as consultas de urgências perfizeram um
percentual de 68% (16.143 consultas). Por conseguinte, os acidentes de trânsito constituem o
segundo lugar de atendimentos, o que representam 11% (2.611 atendimentos). Segundo os
funcionários da instituição, os atendimentos de urgência são agravos à saúde que poderiam
ser solucionados na atenção primária e média de saúde.

Palavras-chave: acidentes de transporte, urgência, emergência, enfermagem.

13

XXIV CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA

CÓDIGO: SB0006
TÍTULO: Pacientes renais crônicos em hemodiálise: um estudo sobre o autoconceito da teoria
de Roy.
AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS MARIANO NUNES
ORIENTADOR: ANA LUISA BRANDAO DE CARVALHO LIRA

Resumo:

Introdução: A doença renal crônica (DRC) é caracterizada por danos estruturais e
funcionais do rim, tendo a hemodiálise como um dos tratamentos. O paciente renal crônico,
em tratamento dialítico, sofre mudanças no estilo de vida ocasionadas pelas limitações físicas,
sexuais, psicológicas, familiares e sociais podendo afetar sua qualidade de vida. Desse modo,
torna-se relevante que os profissionais de enfermagem adquiram um raciocínio clínico e
científico, adotando um cuidado sistematizado e fundamentado pelas teorias de enfermagem.
A teoria que mais se ajusta ao perfil desta clientela é o modelo teórico de Adaptação de Sister
Calista Roy. Objetivo: Identificar as principais alterações ocorridas no modo do autoconceito
do modelo teórico de Roy em pacientes renais crônicos submetidos à hemodiálise.
Metodologia: Estudo descritivo com abordagem qualitativa, realizado em um centro clínico de
referência de Natal/RN. Foram entrevistados seis pacientes com problemas adaptativos do
modo autoconceito de Roy. Resultados: Os seis pacientes em questão tiveram os problemas
adaptativos: baixa autoestima do eu pessoal e disfunção sexual do eu físico do modo
autoconceito de Roy. Conclusões: Através da presente pesquisa é possível direcionar os
cuidados de enfermagem para essa clientela, com ênfase nos principais problemas
adaptativos, do modo do autoconceito do modelo teórico de Roy, encontrados nos pacientes
em tratamento hemodialítico.

Palavras-chave: Teoria de enfermagem; Insuficiência renal crônica; Diálise renal.
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CÓDIGO: SB0007
TÍTULO: Concentração de alfa-tocoferol em azeites de oliva e sua relação com o requerimento
nutricional em vitamina E.
AUTOR: LARISSE RAYANNE MIRANDA DE MELO
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN
CO-AUTOR: PAULA EMÍLIA NUNES RIBEIRO BELLOT

Resumo:

O azeite é um alimento amplamente consumido e é considerado fonte de vitamina E
(alfa-tocoferol). Estudos relatam deficiência no consumo dessa vitamina no Brasil e os dados
nacionais sobre sua concentração nos alimentos são escassos. Os objetivos deste trabalho
foram determinar a concentração de alfa-tocoferol em azeites de oliva virgem e extra-virgem e
comparar esse valor ao requerimento nutricional em vitamina E. Foram analisadas 3 marcas de
cada tipo de azeite e a concentração de alfa-tocoferol foi determinada por meio de
Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiência (CLAE). As diferenças foram consideradas
estatisticamente significativas quando p < 0,05. Foi verificado que houve diferença significativa
entre os azeites virgem e extravirgem da marca C (p<0,05). Após avaliação por marcas, foi
verificada diferença significativa entre todos os azeites virgens, enquanto que, para o azeite
extravirgem, houve diferença significativa entre as marcas A e C. A quantidade de alfatocoferol contida na porção recomendada de óleos foi correspondente a 3,4% e 5,8% para
azeite virgem e extravirgem, respectivamente. Sendo assim, conclui-se que apenas o azeite
extravirgem pode ser considerado alimento-fonte de vitamina E, uma vez que o azeite virgem
não contribui com mais de 5% da necessidade diária para esse nutriente.

Palavras-chave: azeite, alfa-tocoferol, vitamina E.

15

XXIV CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA

CÓDIGO: SB0013
TÍTULO: Caracterização da Deglutição nos Idosos
AUTOR: AMANDA CIBELLY BRITO GOIS
ORIENTADOR: HIPOLITO VIRGILIO MAGALHAES JUNIOR

Resumo:

Introdução: No envelhecimento, ocorrem mudanças nas estruturas miofuncionais
orofaciais. As alterações na função de deglutição podem ser resultantes de modificações no
sistema sensitivo e na função motora com possíveis dificuldades de alimentação. Objetivo:
Conhecer a frequência das alterações da deglutição na população de idosos saudáveis.
Métodos: A amostra foi de 18 idosos de ambos os sexos entre 62 e 96 anos de idade (média de
72,6 ± 8,4). Excluíram-se indivíduos com demência. Após avaliação feita pelo geriatra, os
voluntários foram encaminhados para a avaliação funcional da deglutição. No protocolo, foram
registrados os resultados referentes à dieta oral, com ingestão de 5 ml de alimento pastoso,
sólido com ½ biscoito wafer e líquido em 3 ml, 5 ml e 10 ml. Para análise dos dados utilizou-se
a descrição de frequências absolutas e relativas, além de medidas de tendência central e de
dispersão para idade. Resultados: Foram avaliados 14 voluntários do sexo feminino (77,8%) e 4
do masculino (22,2%). A consistência pastosa foi a que obteve resultados mais desfavoráveis
nos itens do protocolo correspondentes a movimentos associados de cabeça (2; 11,1%),
resíduo oral (7; 38,9%) e múltiplas deglutições por bolo (3; 16,7%). Conclusões: Os idosos
avaliados apresentaram alterações que podem se enquadrar em distúrbios na deglutição, mas
não necessariamente são classificados como disfagia.

Palavras-chave: Deglutição; Envelhecimento; Fonoaudiologia.
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CÓDIGO: SB0014
TÍTULO: Correlação entre medidas lineares e parâmetros testiculares e seminais de pôneis da
raça brasileira criados no Rio Grande do Norte
AUTOR: GIZELE FONSECA DA SILVA
ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA
CO-AUTOR: TÉCIO MARLOS LOURENÇO DE SOUSA
CO-AUTOR: DARLLEY DREYKA SOUZA ARAUJO PEREIRA
CO-AUTOR: MARCIANE DA SILVA MAIA

Resumo:

Estudos na área de equideocultura brasileira geralmente envolvem equinos de grande
porte, cujos resultados na maioria das vezes não podem ser aplicados aos pôneis. O objetivo
deste estudo foi avaliar as medidas lineares corporais e biometria testicular de garanhões da
raça Pônei Brasileiro criados no semiárido nordestino e correlacionar com parâmetros
seminais. Foram utilizados 5 animais, clinicamente sadios e em atividade reprodutiva, dos
quais foram obtidas as medidas lineares: altura de cernelha (ACer), altura de garupa (AGar),
comprimento de cabeça (CCab), comprimento de pescoço (CPes), comprimento de corpo
(CCor), comprimento de garupa (CGar), comprimento de dorso-lombo (CDor), largura de
cabeça (LCab), largura de garupa (LGar) e largura de peito (LPei), e realizadas, cinco coletas de
sêmen em cada animal, para obtenção do volume total de sêmen (V.T.S), volume total de gel
(V.T.G) e da concentração espermática (CE). Foi observada correlação positiva entre os
seguintes parâmetros: ACer e CE; ACer e VTD; AGar e VTD; LGar e VTD; ACer e VTE; AGar e
VTE; ACer e VTM e AGar e VTM; LGar e VTM; AGar e VTM. E correlação negativa entre: CCor e
CE; CGar e CE; CDor e VTD; LPei e VTE; CDor e VTM; LPei e VTM. Conclui-se que medidas
lineares como ACer, LGar e CGar são importantes na seleção animal para reprodução, pois
esses parâmetros possuem correlações significativas com características testiculares e
seminais de pôneis da raça Brasileira, criados no semiárido nordestino.

Palavras-chave: Equideocultura, volumes testicular, sêmen, medidas corporais.
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CÓDIGO: SB0015
TÍTULO: EFEITO DE DIETA HIPERCALÓRICA A BASE DE PAÇOCA DE AMENDOIM NO PESO E
SACIEDADE
AUTOR: FABIANA MARIA COIMBRA DE CARVALHO
ORIENTADOR: ANA HELONEIDA DE ARAUJO MORAIS
CO-AUTOR: ALEXANDRE COELHO SERQUIZ
CO-AUTOR: VANESSA CRISTINA OLIVEIRA DE LIMA
CO-AUTOR: ÁGNES DENISE DE LIMA BEZERRA

Resumo:

O consumo de amendoim e outras sementes oleaginosas (nuts) como nozes,
amêndoas, castanhas, avelãs, pistache e amendoim promovem menor ganho de peso. Neste
estudo foi investigado o efeito de dieta á base de paçoca de amendoim na redução do peso de
camundongos swiss. Camundongos, machos (20 g ? 35 g) foram tratados com dieta padrão
(DP; n= 06) e dieta hipercalórica (DH; n=06) à base de paçoca de amendoim por 14 semanas.
Foi feita a análise da composição centesimal das dietas e avaliada a eficiência alimentar (EA) e
saciedade nos camundongos, além da análise histológica e morfométrica do pâncreas dos
animais e das análises bioquímicas séricas. O grupo com DH apresentou perda de peso quando
comparado ao DP. A EA foi observada maior no grupo DP comparado ao grupo DH. Os
camundongos com DH tiveram um menor consumo alimentar médio ao final de quinze
semanas. Na análise histopatológica do pâncreas dos camundongos os animais do GP não
apresentaram alteração patológica, já o grupo teste (GT), dos n=8, apenas n=3 (37.5%)
apresentaram hiperplasia das glândulas acinares, já nas ilhotas de Langherans não foram
encontradas alterações. A redução de peso constatada no grupo submetido à DH foi devido a
saciedade apresentada no decorrer do experimento.

Palavras-chave: Obesidade; Dieta Hipercalórica; Amendoim; Saciedade.
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CÓDIGO: SB0016
TÍTULO: EFEITO DE FRAÇÕES E ISOLADOS PROTEÍCOS BIOATIVOS DE SEMENTES EM INIBIR
LESÕES ULCERATIVAS EM MUCOSA GÁSTRICA
AUTOR: ÁGNES DENISE DE LIMA BEZERRA
ORIENTADOR: ANA HELONEIDA DE ARAUJO MORAIS
CO-AUTOR: NORBERTO DE KASSIO VIEIRA MONTEIRO
CO-AUTOR: IBSON LUCAS DE LYRA
CO-AUTOR: VANESSA CRISTINA OLIVEIRA DE LIMA

Resumo:

A bioprospecção de produtos naturais tem se intensificado em países com grande
biodiversidade. Neste projeto foi avaliado um inibidor de tripsina purificado de mulungu
(Eritrina velutina), com atividade inibitória para elastase de neutrófilos humanos in vitro, em
relação à atividade neutrofílica em inibir a mucosa gástrica de lesões ulcerativas causadas por
estresse em camundongos. A úlcera foi induzida em camundongos por Etanol P.A. Na avaliação
preliminar da atividade antiulcerosa do inibidor de tripsina purificado de mulungu (Eritrina
velutina) constatou-se a partir da análise das lesões estomacais que, em relação ao controle
positivo, o grupo teste (inibidor) apresentou ação protetora comparável a encontrada no
grupo tratado com o fármaco padrão ranitidina. A constatação desta ação protetora do
inibidor comprova-se pela redução do edema e da perda de pregas da parede estomacal,
assim como a redução do número de petéquias e das lesões necro-hemorrágicas a valores
semelhantes aos observados pela ação do fármaco usual no tratamento da úlcera. A
interferência no processo de lesões ulcerativas mediado pelo uso local de inibidores de
elastase de diversas origens pode ser uma esperança no aumento do nível das antiproteinases
para que, nesta situação, a homeostasia possa ser mantida, e a destruição tecidual paralisada,
uma vez que o infiltrado neutrofílico é o principal achado histológico na fase aguda do
processo de ulceração, sendo o que o caracteriza como agudo.

Palavras-chave: Mulungu; Eritrina velutina; Inibidor de tripsina; Úlcera.
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CÓDIGO: SB0017
TÍTULO: Avaliação das alterações anátomofuncionais da língua no idoso
AUTOR: NAIARA DA SILVA PAULA
ORIENTADOR: HIPOLITO VIRGILIO MAGALHAES JUNIOR
CO-AUTOR: AMANDA CIBELLY BRITO GOIS

Resumo:

Introdução: No Envelhecimento, a perda de força e a diminuição do tônus muscular
orofacial podem interferir na mastigação, formação do bolo alimentar e deglutição. A língua
está envolvida na realização destas ações e suas estruturas sofrem influência do processo de
envelhecimento. Objetivo: avaliar alterações anatomofuncionais da língua em idosos.
Métodos: estudo seccional. Participaram 18 idosos, com idade média de 72,6 anos (±8,4).
Foram excluídos idosos com demência, submetidos à radioterapia e histórico de câncer ou
malformação de cabeça e pescoço. Após avaliação pelo geriatra no HUOL, foi realizado exame
miofuncional orofacial, de resistência e pressão lingual, além de observações das condições
dentárias e uso de prótese. Para análise dos dados utilizou-se a descrição de frequências
absolutas e relativas, além de medidas de tendência central e dispersão. Resultados: A
amostra foi composta de 4(22,2%) homens e 14(77,8%) mulheres, desta, 9(50%) eram
edêntulos totais, 8(44,4%) edêntulos parciais e 1(5,6%) tinha dentição funcional. Dos
edêntulos, 11 (61,1%) utilizavam próteses. O pico pressórico lingual dos idosos que utilizavam
prótese foi 48,64 kPa (±19,56). Entre os idosos edêntulos parciais, o pico pressórico foi 44,6
kPa (±10,57). A média do teste de resistência lingual foi de 5 segundos (±6,52), 10 segundos ou
menos é indicação de baixa resistência. Conclusão: A amostra exibiu normalidade na anatomia
lingual e, fisiologicamente, houve alterações na resistência lingual.

Palavras-chave: Sistema estomatognático; avaliação; língua; idoso.
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CÓDIGO: SB0019
TÍTULO: Recursos Humanos na revista da ABRASCO
AUTOR: ANNA LARICE MENESES GALVÃO
ORIENTADOR: JANETE LIMA DE CASTRO

Resumo:

A pesquisa foi realizada na revista Ciência e Saúde Coletiva da Associação Brasileira de
Pós-Graduação em Saúde Coletiva (ABRASCO). O objetivo do mesmo foi identificar artigos
publicados na Revista Ciência e Saúde Coletiva e a temática da gestão do trabalho e da
educação na saúde, no período de 1996 a 2011. Analisando os focos abordados nos artigos e
sua relação com o SUS. Foi uma pesquisa Bibliográfica, desenvolvida em várias etapas, tendo a
compreensão da leitura, seleção, cartografia dos tópicos relacionados ao tema do estudo.
Foram lidos cento e oitenta artigos no total, sendo que oitenta e sete destes tem relação com
o tema do estudo, Educação na saúde, saúde do trabalhador e Gestão do trabalho. Em 1996 e
1997 não foram encontrados artigos relacionados ao tema. Foram encontrados em 1998 seis
artigos, em 1999 três, Em 2000, 2001, 2004 e 2006 um artigo em cada ano, em 2002 e 2003
quatro artigos em cada ano, em 2005 treze, em 2007 doze, em 2008 nove, em 2009 e 2010
cinco artigos em cada ano e em 2011 dezoito. De acordo com as leituras, foi relatado que há
bastante carência nos recursos humanos quando se diz respeito a qualificação do trabalhador.
Uma boa gestão do trabalho, com o planejamento e a avaliação, e a educação na saúde,
educação permanente por exemplo, seria fatores relevantes para as unidades de saúde
obterem resultados efetivos. O trabalho sendo realizado de forma multidisciplinar,
interdisciplinar e humano, propiciaria um ambiente mais acolhedor.

Palavras-chave: Gestão do Trabalho, Saúde do trabalhador e Educação na saúde.
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CÓDIGO: SB0026
TÍTULO: IMUNOEXPRESSÃO DA IL-1ALFA EM CISTO DENTÍGERO E FOLÍCULO DENTÁRIO
AUTOR: MARIANA CABRAL MORENO
ORIENTADOR: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS

Resumo:

Dentre os cistos odontogênicos de desenvolvimento, o cisto dentígero (CD) destaca-se
por ser o mais frequente. Sua etiopatogenia não foi, ainda, totalmente estabelecida, sendo
aceito que se origina do acúmulo de líquido entre o epitélio reduzido e a coroa de um dente
não erupcionado. Proteínas envolvidas com estímulos osteolíticos vêm sendo relacionadas ao
potencial de crescimento de cistos e tumores odontogênicos, dentre as quais destacam-se as
interleucinas (IL). O objetivo deste estudo foi investigar a imunoexpressão da IL-1&#945; em
uma série de casos de CD a fim de contribuir para uma melhor compreensão do envolvimento
desta IL no comportamento biológico dessas lesões. Foram analisados 20 casos de CD e 15
folículos dentários (FD) para análise comparativa, provenientes do Serviço de Anatomia
Patológica da Disciplina de Patologia Oral da UFRN. Morfologicamente, observou-se que o
revestimento epitelial dos CD e FD era predominantemente delgado e sem hiperplasia (escore
1) (80% e 100% respectivamente) (p=0,001). O infiltrado inflamatório era de moderado a
intenso (escore 2) em CD (55%) e de ausente a escasso (escore 1) em FD (86,7%) (p=0,004).
Verificou-se maior expressão de IL-1&#945; tanto em epitélio (p>0,05) quanto na cápsula
(p<0,001) em CD quando comparados aos FD, sugerindo que esta citocina pró-inflamatória
pode estar envolvida com mecanismos responsáveis pela indução da proliferação epitelial e,
consequentemente, com a biologia do crescimento e expansão do CD.

Palavras-chave: Cisto dentígero, Cistos Odontogênicos, Interleucina-1.
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CÓDIGO: SB0027
TÍTULO: Ingestão de cálcio e alimentos fontes em adolescentes
AUTOR: AMANDA DE SOUZA NUNES LESSA
ORIENTADOR: SEVERINA CARLA VIEIRA CUNHA LIMA
CO-AUTOR: HERMILLA TORRES PEREIRA
CO-AUTOR: CAROLINE PEREIRA DE CARVALHO
CO-AUTOR: LIANA GALVAO BACURAU PINHEIRO

Resumo:

O cálcio é o mineral mais abundante do corpo humano e sua baixa ingestão, resulta
em menor mineralização óssea. Esse estudo pretende verificar a provável inadequação da
ingestão de cálcio e alimentos fontes em adolescentes com e sem excesso de peso em escolas
públicas de Natal/RN. Para compor a amostra, foram considerados: sexo, idade, peso e altura
dos indivíduos. O estado nutricional antropométrico dos indivíduos foi classificado pelo IMC.
As informações sobre o consumo alimentar e dietético foram obtidas a partir da aplicação de
dois recordatórios 24 horas, sendo os alimentos classificados como fontes, boas-fontes e
excelentes-fontes de cálcio. A amostra foi composta por 50,7% e 49,3% de adolescentes dos
sexos masculino e feminino, respectivamente, com idade média de 11,7 ± 1,4 anos. Observouse um percentual de 74,6% de indivíduos eutróficos. Verificou-se uma ingestão média de cálcio
de 398,7 ± 294,5 mg. Registrou-se um percentual de provável inadequação na ingestão de
cálcio de 36,2% na faixa etária de 9 a 18 anos de idade. Os alimentos com maior contribuição
de cálcio consumidos pelos adolescentes foram: requeijão cremoso, pizza de mussarela e
queijo, classificados como alimentos fontes, boas-fontes e excelentes-fontes, respectivamente.
Concluímos que a população em estudo apresenta uma ingestão média de cálcio abaixo da
recomendação, o que representa uma provável inadequação deste mineral.

Palavras-chave: Adolescentes, consumo alimentar, cálcio, inadequação, excesso de peso.
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CÓDIGO: SB0029
TÍTULO: Prevalência de inadequação de ingestão de ferro e alimentos fontes em adolescentes
com e sem excesso de peso
AUTOR: CAROLINE PEREIRA DE CARVALHO
ORIENTADOR: SEVERINA CARLA VIEIRA CUNHA LIMA
CO-AUTOR: NILA PATRICIA FREIRE PEQUENO
CO-AUTOR: KARINE CAVALCANTI MAURICIO DE SENA EVANGELISTA
CO-AUTOR: AMANDA DE SOUZA NUNES LESSA

Resumo:

Esse trabalho teve como objetivo avaliar o consumo de ferro e respectivos alimentos
fontes em adolescentes de escolas públicas de Natal/RN. Para a caracterização da amostra
foram coletados dados referentes ao sexo, idade, peso e altura dos indivíduos. O estado
nutricional antropométrico dos sujeitos foi classificado por meio do IMC. As informações sobre
o consumo alimentar e dietético foram obtidas pela aplicação de 2 recordatórios de 24 horas,
sendo os alimentos classificados em fonte, boa-fonte e excelente-fonte de ferro. A amostra foi
composta por 50,7% e 49,3% de indivíduos dos sexos masculino e feminino, respectivamente,
com idade média de 11,7±1,4 anos. Observou-se um percentual de 74,6% de sujeitos
eutróficos. A ingestão média de ferro foi igual a 12,14±4,6 mg para os meninos e 10,74±4,5 mg
para as meninas. Os percentuais de provável ingestão inadequada de ferro foram iguais a 3,1%
e 8,7% para os sexos masculino e feminino, respectivamente. Os alimentos fontes, boas-fontes
e excelentes-fontes de ferro mais consumidos pelos sujeitos foram a mortadela, o pão francês
e a carne de charque, respectivamente. A ingestão média de ferro dos indivíduos esteve acima
das recomendações nutricionais para ambos os sexos e faixas etárias estudadas, sendo baixos
os percentuais de provável ingestão inadequada desse mineral, independente do IMC desses
sujeitos. O consumo de alimentos fontes de ferro foi representado pelas carnes e derivados,
feijões e produtos enriquecidos com ferro.

Palavras-chave: Adolescentes, consumo, ferro na dieta, alimentos.
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CÓDIGO: SB0030
TÍTULO: Avaliação genética da resistência à mionecrose infecciosa em camarões "Litopenaeus
vannamei" por meio da análise de sobrevivência
AUTOR: IASMIM SANTOS MANGABEIRA E SILVA
ORIENTADOR: ELIZANGELA EMIDIO CUNHA
CO-AUTOR: KARIN KURKJIAN

Resumo:

Foram feitos dois desafios virais com duração de 20 dias cada, nos meses de fevereiro
e agosto de 2012. O vírus da mionecrose infecciosa (IMNV) foi inoculado em animais de 60
famílias de irmãos completos por desafio, acondicionadas em três tanques. Foi analisado o
tempo em dias que um camarão sobrevive após a inoculação do vírus até a morte. As variáveis
analisadas foram família e tanque por desafio e desafio na análise conjunta dos dados. As
famílias apresentaram diferença significativa entre si pelo teste de Log-Rank (p<0,0001),
apenas no desafio 1. Apenas no desafio 2, houve diferença significativa entre os tanques pelo
teste de Log-Rank (p<0,0001); quando comparados entre si, os tanques 1 e 3 e os tanques 2 e
3 apresentaram diferença significativa pelo teste Tukey Kramer (p<0,0001). As análises
estratificadas para a variável desafio apresentaram resultado significativo pelo teste Tukey
Kramer (p<0,0001) entre os desafios virais (1 e 2), indicando um número maior de animais
sobreviventes à infecção por IMNV no desafio 1 quando comparado ao desafio 2. Constatou-se
um número excessivo de indivíduos que morreram (falharam) no mesmo dia, caracterizando
os dados como grupados. A análise de sobrevivência utilizando o modelo não paramétrico de
Kaplan-Meier, ao incorporar os registros de falha (morte) e de censura (sobrevivência),
mostra-se adequada para estimar a sobrevivência à infecção pela doença NIM das famílias de
camarões marinhos L. vannamei em estudos de desafio viral.

Palavras-chave: carcinicultura, estimador não-paramétrico de Kaplan-Meier.
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CÓDIGO: SB0034
TÍTULO: Avaliação do crescimento e capacidade de biofiltração de nutrientes da macroalga
Gracilariopsis sp em cultivo orgânico.
AUTOR: GUSTAVO LIMEIRA GOMES DE PAIVA BARROS
ORIENTADOR: ELIANE MARINHO SORIANO
CO-AUTOR: FELIPE DE OLIVEIRA FERNANDES
CO-AUTOR: SERGIO RICARDO DE OLIVEIRA

Resumo:

As macroalgas marinhas têm sido apontadas como excelentes ferramentas no
processo de biorremediação das águas residuais da aquicultura. Neste sentido, o presente
estudo teve como objetivo avaliar o crescimento e a eficiência de Gracilariopsis sp na remoção
de nutrientes (N e P) de uma produção orgânica (Litopenaeus vannamei). O modelo
experimental consistiu de quatro aquários (10 L), dos quais um que continha apenas água foi
usado como controle. Em cada aquário foram colocados 10 gramas de algas frescas (1 g.L-1). O
experimento foi mantido sob as seguintes condições: fotoperíodo de 12 horas de luz e 12
horas de escuro, a irradiância de 80 &#956;mol fótons.m-2.s-1 provinda de lâmpadas
fluorescentes, e aeração constante, por um período de 4 semanas. Os maiores valores
registrados de biomassa (10,8 ± 0,21g) e TCR (1,14%.d-1) foram obtidos após duas semanas de
estudo. Os nutrientes analisados na água apresentaram uma redução total na sua
concentração de 100% para NO2-, 97,5% para NO3-, 28,2% para NH4+ e 78,1% para PO43-. O
conteúdo de fósforo nos tecidos algais foi relativamente constante (0,08% - 0,09%) ao longo
do período experimental, enquanto o nitrogênio mostrou uma leve diminuição (9,34% -7,01%)
ao final do experimento. Estes resultados mostram que Gracilariopsis sp possui um bom
desempenho na absorção dos nutrientes podendo ser utilizada como biorremediadora no
tratamento de efluentes da carcinicultura.

Palavras-chave: Gracilariopsis sp; Bioprospecção; Aquicultura Orgânica.
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CÓDIGO: SB0046
TÍTULO: Triagem para Risco de Disfagia da População de Idosos
AUTOR: BÁRBARA QUEIROGA MANGUEIRA
ORIENTADOR: HIPOLITO VIRGILIO MAGALHAES JUNIOR

Resumo:

Introdução: O envelhecimento é um processo fisiológico natural dos seres humanos.
Assim, a triagem colabora para a detecção de distúrbios de deglutição ou riscos potenciais
para a disfagia. Objetivo: Analisar possíveis riscos de disfagia que podem ser identificados
dentre as alterações da deglutição triadas na população de idosos. Métodos: Amostra
composta por 18 idosos de ambos os sexos entre 62 e 96 anos de idade (média de 72,6 ± 8,4).
Após avaliação realizada pelo geriatra, foram encaminhados para a triagem fonoaudiológica.
Excluiram-se idosos com demência. O protocolo de triagem incluiu 28 itens que abrangem
história pregressa e queixas sobre deglutição, avaliação miofuncional, orofacial e funcional da
deglutição. Para análise dos dados utilizou-se a descrição de frequências absolutas e relativas.
Resultados: Foram avaliados 14 sujeitos de pesquisa do sexo feminino (77,8%) e 4 do feminino
(22,2%). O maior índice de observações sugestivas foi relacionado a resíduos orais após
avaliação com sólidos, em 14 idosos (77,8%). Foram detectadas alterações de tônus orofacial
(8; 44,4%) e contração faríngea no gag (6; 33,3%). Apenas um sujeito de pesquisa avaliado
(5,5%) se enquadrou com potencial de risco para disfagia. Conclusões: Verificaram-se
mudanças anatomofisiológicas, com alterações relacionadas à anatomia e fisiologia oral,
faríngea e laríngea, contudo, este dado isolado não indica disfagia.

Palavras-chave: Triagem, disfagia, idosos.
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CÓDIGO: SB0047
TÍTULO: Expressão do Glut-1 nas displasias epiteliais orais e no carcinoma epidermóide de
língua
AUTOR: LAYSSA KAROLINNE DA SILVA MEDEIROS
ORIENTADOR: LELIA MARIA GUEDES QUEIROZ

Resumo:

A displasia epitelial oral é uma lesão potencialmente maligna. Anormalidades
citológicas e distúrbios arquiteturais são características avaliadas para a determinação do
diagnóstico histopatológico, o qual possui grande importância uma vez que a DEO constitui a
primeira etapa para o desenvolvimento do CEO. A forte expressão de GLUT-1 em neoplasias é
observada quando as células necessitam da via glicolítica anaeróbica como fonte de energia
durante isquemia ou hipóxia tecidual. O objetivo do presente estudo foi avaliar a expressão
imunohistoquímica do GLUT-1 em uma série de 40 casos de DEO e CEO, afim de verificar se
esta proteína participa da patogênese destas lesões e avaliar sua relação com indicadores de
malignidade. Foi realizada uma análise descritiva com base na observação, registro e
quantificação da marcação imuno-histoquímica do GLUT-1 a partir de espécimes submetidos
ao devido processamento. A expressão do GLUT-1 esteve presente no citoplasma e membrana
das células malignas, apresentando uma distribuição de marcação difusa. No estroma,foi
positiva nas hemáceas e vasos sanguíneos. Na maioria dos casos ocorreu uma imuno marcação
forte e predominante na periferia das ilhas do epitélio proliferante. Diante disto, conclui-se
que o GLUT-1 está relacionado a uma estratégia adaptativa das células neoplásicas a um
ambiente com oxigenação instável e que a presença de células GLUT-1 positivas no estroma
sugere um possível papel desta proteína na progressão e metástase da doença.

Palavras-chave: carcinoma epidermóide oral, hipóxia, GLUT-1, displasia epitelial oral.
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CÓDIGO: SB0048
TÍTULO: Imunohistoquímica para proteína FOS no núcleo Pré-geniculado do tálamo de sagui
AUTOR: RENATA ALVES PESSÔA
ORIENTADOR: JEFERSON DE SOUZA CAVALCANTE

Resumo:

As projeções retinianas constituem 3 principais vias; a do sistema visual primário,
sistema visual óptico acessório e sistema de temporização circadiano. O sistema de
temporização circadiano é o responsável pela geração dos ritmos biológicos e sua atividade
fisiológica pode ser influenciada pelas pistas ambientais. Desse sistema fazem parte o núcleo
supraquiasmático (NSQ) do hipotálamo e o folheto intergeniculado (FIG) do talamo (em
roedores), o primeiro é considerado o principal marca-passo circadiano, enquanto o outro
participa da integração de informações fóticas e não fóticas, retransmitindo-as ao NSQ,
participando assim no controle da ritmicidade biológica. Estudos em sagui (Callithrix jacchus),
apontam o núcleo pré- geniculado (PGN) como um análogo do FIG dos roedores.
O gene c-fos é um gene de expressão imediata, sendo a proteína FOS um importante
marcador de atividade neuronal, o qual pode ser detectado através da técnica de
imunohistoquÍmica convencional, permitindo analisar aspectos qualitativos e quantitativos da
marcação da proteína expressa. Estudos anteriores demostram a expressão da proteína FOS
em neurônios do FIG após aplicação de estímulos não fóticos. Tal experimento realizado em
primatas pode colaborar com a caracterização da homologia entre os núcleos FIG e PGN.

Palavras-chave: Ritmos biológicos, PGN, FIG e proteína c-fos.
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CÓDIGO: SB0049
TÍTULO: Frequência de larvas infectantes de nematóides gastrintestinais em diferentes
cultivares de gramíneas forrageiras tropicais
AUTOR: RAÍ LIMA DA SILVA
ORIENTADOR: LILIAN GIOTTO ZAROS

Resumo:

As endoparasitoses gastrintestinais que acometem o rebanho ovino são de grande
preocupação para os produtores da região Nordeste. Uma alternativa de controle dessa
enfermidade é a manter o rebanho em pastagens com menor quantidade de larvas, já que
esse é o habitat natural das larvas infectantes L3 antes de invadirem seu hospedeiro. O
presente trabalho objetivou avaliar a frequência das larvas infectantes de nematoides
gastrintestinais em duas alturas (50 cm e 25 cm) de quatro cultivares de gramíneas forrageiras
tropicais (Panicum maximum cv. Aruana e Massai; Brachiaria brizantha cv. Piatã e Marandu),
pastejadas por ovinos. Foram utilizados 48 ovinos mestiços Santa Inês, distribuídos em 8
grupos de 6 animais e mantidos em piquetes compostos por duplicatas das cultivares acima
citadas. As coletas de pastagem ocorreram nos períodos de pré e pós-pastejo dos ovinos,
levando em consideração as alturas das pastagens. Tanto no pré como no pós-pastejo as
quantidades de larvas infectantes variaram, onde as cultivares Massai com (393 e 125 larvas) e
Marandu com (123 e 28 larvas) foram mais expressivas e as demais cultivares que
apresentaram menores quantidades, como a Piatã onde não foi recuperada nenhuma larva.
Conclui-se que há influência da pastagem e da altura de pastejo na quantidade de larvas L3 de
nematoides gastrintestinais e que estudos futuros devem ser realizados a fim de se definir o
tipo de cultivar mais adequada para que haja menor infecção dos animais durante o pastejo.

Palavras-chave: Endoparasitoses, Larvas infectantes, Gramíneas.
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CÓDIGO: SB0058
TÍTULO: EFICÁCIA DOS MÉTODOS DIAGNÓSTICOS DAS VULVOVAGINITES EM NÃO GRÁVIDAS.
AUTOR: HUGO MARCUS AGUIAR DE MELO RODRIGUES
ORIENTADOR: ANA KATHERINE DA SILVEIRA GONCALVES DE OLIVEIRA

Resumo:

METODOLOGIA : Revisão sistemática de estudos transversais referentes ao diagnóstico
etiológico das vulvovaginites. Foram selecionados estudos em fase III. Critérios de Inclusão:
estudos transversais dos últimos vinte anos que avaliassem a sensibilidade e especificidade de
métodos diagnósticos de vulvovaginites, em comparação a um padrão-ouro. Critérios de
Exclusão: mulheres com menos de 16 anos, HIV+, grávidas, profissionais do sexo,
assintomáticas. Seleção da literatura: estudos elegíveis foram buscados nas bases de dados:
PubMed, Scielo/Lilacs, Embase e CINAHAL. Foram empregadas palavras-chave. Aplicaram-se os
Critérios Adaptados de Irwig para análise qualitativa dos artigos. Aqueles que alcançaram
pontuação maior ou igual a sete (19 estudos) foram classificados como de alta qualidade
metodológica e permaneceram na revisão sistemática.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Recomenda-se que: 1- Todo corrimento vaginal deva ser
investigado, evitando-se diagnósticos com apenas a anamnese e/ou exame ginecológico, 2- Na
suspeita da Candidíase vaginal utilize-se a fungoscopia vaginal a fresco (KOH 10%) e corado por
Gram, 3- Nos casos de VVC recorrente adicione-se aos critérios anteriores, a cultura vaginal em
meio de Sabouraud, 4- Na suspeita da vaginose bacteriana o diagnóstico seja feito associandose os critérios de Amsel aos de Nugent, 5- Na suspeita da Tricomoníase vaginal aplique-se
microscopia a fresco do conteúdo vaginal.

Palavras-chave: vulvovaginites; diagnóstico; revisão sistemática, metanálise.
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CÓDIGO: SB0060
TÍTULO: PLANO DE TRABALHO DO BOLSISTA PARA O ESTUDO DA OCORRÊNCIA DA SÍFILIS, HIV
E HEPATITES EM GESTANTES.
AUTOR: ANA MARINA DUTRA FERREIRA DA SILVA
ORIENTADOR: ANTONIO MEDEIROS JUNIOR

Resumo:

OBJETIVOS: Descrever a vigilância de Sífilis, HIV e Hepatite B em Unidade de Saúde da
Família. METODOLOGIA: Foram utilizados prontuários e Cartões das Gestantes que eram
cobertas pela Estratégia Saúde da Família no ano de 2009 até julho de 2010. Utilizou-se um
protocolo para coleta de dados em prontuário, obtendo-se desde a identificação da paciente
até os resultado dos testes sorológicos com data de realização e do retorno dos exames.
RESULTADOS: 77,21% possuíam registro da solicitação de VDRL na 1ª consulta, e 25,31% no 3º
trimestre. A sorologia para HIV foi solicitada em 53,16% das gestantes na primeira consulta e
em 7,59% no último trimestre. Encontramos 25,31% de solicitações de HbsAg. As gestantes
levaram até 112 dias para realizar as sorologias e até 154 para retornarem com o resultado.
DISCUSSÃO: Encontramos um percentual relevante de sorologias não realizadas no período
adequado e um tempo prolongado na realização e retorno das sorologias, evidenciando a falta
de estrutura e os processos de trabalho deficientes do sistema de saúde do município, além
das dificuldades enfrentadas pelas gestantes para romper as limitações da rede. CONCLUSÕES:
Sorologias básicas preconizadas pelo Ministério da Saúde não são realizadas a contento em
Unidade de Saúde do município de Natal, e quando realizadas o retorno com os resultados
demora muitas vezes mais do que o esperado.

Palavras-chave: Pré-Natal; Atenção Primária à Saúde; Doenças Sexualmente Transmissíveis.
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CÓDIGO: SB0064
TÍTULO: Inovação em indicadores de segurança para hospitais de pacientes agudos
AUTOR: LAIANE GRAZIELA PAULINO DA COSTA
ORIENTADOR: ZENEWTON ANDRE DA SILVA GAMA

Resumo:

Os eventos adversos relacionados com o cuidado à saúde são cada vez mais frequentes
no ambiente hospitalar. O National Quality Forum (NQF) dos Estados Unidos recomenda 34
práticas seguras para o aprimoramento da qualidade na área da saúde, porém, é importante
analisar a validade dessas práticas antes de implantá-las.Esta pesquisa teve como objetivo
avaliar a validade de face (lógica ou aparente) das recomendações internacionais em relação à
sua aplicabilidade em hospitais brasileiros.Trata-se de um estudo com desenho observacional
transversal,a população foi composta por gestores,docentes/pesquisadores da UFRN,
discentes da área da saúde,profissionais de hospitais públicos e privados e a vigilância sanitária
de Natal e do Estado.Foram utilizados como instrumentos de coleta de dados questionários
estruturados e autoadministrados, aplicados em um Ciclo de Estudos realizado no Hospital
Universitário Onofre Lopes.Foi questionada a importância das recomendações do NQF no
Brasil,com opções de resposta em uma escala de Likert de cinco pontos,sendo descritas as
frequências relativas (FR) e absolutas (FA) da opção ?Concordo Totalmente? para cada
recomendação.Foram analisadas 31 das 34 recomendações do NQF.De modo geral as 31
recomendações foram consideradas relevantes,sendo que em 8/31 delas 100% os
participantes concordavam totalmente com a sua importância.Por outro lado,4/31 tiveram
uma frequência de ?concordo totalmente? menor que 90%, mostrando uma validade de face
não ideal.

Palavras-chave: Eventos adversos; prática segura; segurança; recomendações;
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CÓDIGO: SB0066
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARTICULADOS DE QUITOSANA INOVADORES PARA
A LIBERAÇÃO CONTROLADA DE RUTINA
AUTOR: DAMÁZIA BARROS GOMES
ORIENTADOR: WALDENICE DE ALENCAR MORAIS

Resumo:

Novos sistemas de liberação vêm sendo estudados em nanotecnologia farmacêutica. O
uso da quitosana como polímero na obtenção destes dispositivos se justifica por ser
biocompatível, biodegradável e de baixo custo. A rutina é um glicosídeo do flavonóide
quercetina, a qual apresenta uma importante ação antiinflamatória, entretanto sua baixa
solubilidade limita sua aplicação terapêutica. O presente trabalho objetiva obter e caracterizar
um novo sistema de liberação para a rutina a partir de sistemas particulados de quitosana.
Estudos de solubilidade e estabilidade da rutina foram realizados para otimizar a sua
encapsulação nos sistemas particulados. As partículas de quitosana foram preparadas por
coacervação/gelificação ionotrópica usando sulfato de sódio e liofilizados. Dois métodos foram
usados para a incorporação da rutina nos sistemas particulados, em solução e por adsorção.
Nos estudos de solubilidade e estabilidade o aumento do pH favoreceu a eficiência de
encapsulação da rutina nos sistemas poliméricos. Os sistemas quitosana-rutina apresentaram
aspecto de um pó de coloração amarelada característica do fármaco. A rutina foi encapsulada
com sucesso nos sistemas particulados com o melhor resultado de taxa de encapsulação de
42,80 ± 1,51% no estudo em solução com pH 5,6. Um novo sistema de liberação foi obtido
para a rutina com o polímero natural quitosana usando o método proposto com potencial para
avaliação da sua atividade antiinflamatória.

Palavras-chave: Sistemas poliméricos de liberação, quitosana, rutina.
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CÓDIGO: SB0068
TÍTULO: Efeitos da senescência nas características morfológicas do núcleo supraquiasmático
de saguis idosos fêmeas (Callithrix jacchus).
AUTOR: KAYO DIOGENES DE AZEVEDO SILVA
ORIENTADOR: JEFERSON DE SOUZA CAVALCANTE
CO-AUTOR: RENATA ALVES PESSÔA
CO-AUTOR: ROVENA CLARA GALVAO JANUÁRIO ENGELBERTH

Resumo:

O Sistema de temporização circadiana (STC) permite que o organismo tenha uma
organização temporal interna propiciando a execução adequada dos mecanismos fisiológicos e
comportamentais. No entanto, a estabilidade comandada, principalmente, pelo núcleo
supraquiasmático (NSQ), seu principal marca passo, é perturbada com o avanço da idade,
exibindo uma diminuição da precisão temporal e contribuindo para uma grande quantidade de
patologias. Foi demonstrado que o transplante de células do NSQ de um animal jovem para
um animal idoso produz melhorias em várias funções rítmicas incluindo o ritmo diurno de
liberação do hormônio de crescimento e ritmos comportamentais de locomoção. Devido o
envelhecimento afetar funções reguladas pelo NSQ, tem sido sugerido que ele é o lócus
primário para mudanças nos ritmos biológicos relacionados com a idade. Baseados nesses
dados, temos por objetivo verificar se ocorre perda neuronal, ocasionada pelo
envelhecimento, no NSQ de um primata do novo mundo Callithrix jacchus.

Palavras-chave: Senescência, morfologia, saguis idosas, núcleo supraquiasmatico
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CÓDIGO: SB0070
TÍTULO: SATISFAÇÃO DE USUÁRIOS QUE PROCURAM ATENDIMENTO NA ESTRATÉGIA DE
SAÚDE DA FAMÍLIA EM SANTA CRUZ/RN
AUTOR: ANA RAQUEL CORTES NELSON
ORIENTADOR: RICHARDSON AUGUSTO ROSENDO DA SILVA
CO-AUTOR: FERNANDO HIAGO DA SILVA DUARTE
CO-AUTOR: JOSE REBBERTY RODRIGO HOLANDA

Resumo:

Introdução: Apesar da tentativa de reorganizar a atenção básica, o PSF (Programa
saúde da Família) não resolveu todos os problemas de saúde da população, já que entraves
anteriores como dificuldade de acesso ao atendimento e carência de profissionais ainda
persistem. Objetivo: Avaliar a satisfação dos usuários da estratégia de saúde da família no
município de Santa Cruz / RN e analisar as consequências da implantação do PSF na saúde da
população. Métodos: Realizou-se um estudo descritivo exploratório de natureza quantitativa,
com dados obtidos a partir de roteiro de entrevista estruturado aplicado em usuários do PSF
local. Resultados: A pesquisa demonstrou que os usuários são preponderantemente mulheres
(86%), brancos (48%), casados (43%), católicos (71%), e pertencem a faixa etária de 18 a 30
anos (45%). Foram encontrados elevados índices de satisfação em relação ao acesso (71%),
tempo de espera (88%), atendimento e infraestrutura (65%), além de insatisfação relacionada
à marcação de exames (54%) e participação da população na gestão da unidade (87%).
Conclusão: Os Usuários encontram-se satisfeitos, em sua grande maioria, com a implantação
da ESF em sua comunidade, deixando evidente que mudanças e melhorias na atenção primária
do serviço de saúde estão vinculadas a chegada da ESF no referido município. Sugere-se
melhorias na integração da ESF local com os outros níveis de atenção e a implantação de
projetos que tornem a população mais ativa na gestão da unidade.

Palavras-chave: Avaliação de Programas e projetos de saúde, Programa saúde da família.
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CÓDIGO: SB0073
TÍTULO: ADESÃO DE ADULTOS COM AIDS AO TRATAMENTO COM ANTIRRETROVIRAIS EM UM
HOSPITAL DE REFERÊNCIA NO TRATAMENTO DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS
AUTOR: FERNANDO HIAGO DA SILVA DUARTE
ORIENTADOR: RICHARDSON AUGUSTO ROSENDO DA SILVA
CO-AUTOR: JOSE REBBERTY RODRIGO HOLANDA
CO-AUTOR: ANA RAQUEL CORTES NELSON

Resumo:

A terapia antirretroviral tem sido fundamental para o tratamento de pacientes
infectados pelo HIV e a adesão ao tratamento possibilita aumentar a qualidade de vida.
Objetivo: Analisar os fatores que interferem na adesão ao tratamento de pacientes com AIDS e
elencar algumas técnicas eficazes no processo de monitoramento da adesão ao tratamento
com antirretrovirais. Métodos: Estudo descritivo exploratório de natureza quantitativa
realizado no Hospital Giselda Trigueiro (HGT) envolvendo adultos, maiores de 18 anos, com
AIDS residentes no Estado do Rio Grande do Norte que recebem medicamentos para o
controle da infecção pelo HIV/AIDS, as técnicas de monitoramento utilizadas foram:
autorrelato, contagem de pílulas e dispensação da farmácia. Resultados: Identificou-se que
fatores como baixo nível de escolaridade (23%), complexidade do tratamento ? número de
drogas e efeitos colaterais (15%); agravantes psicológicos, relação entre profissional de saúde
e usuários, dificuldade ao acesso e marcação de consultas, são fatores que interferem na
adesão ao tratamento antirretroviral. Conclusão: Nesse contexto fica claro que a adesão dos
usuários com AIDS à TRAV é um desafio onde a equipe de multiprofissional de saúde deve
identificar e criar estratégias e intervenções para melhorar o fenômeno da não - adesão ao
tratamento antirretroviral, contribuindo para o aumento significativo da adesão a terapia
antirretroviral.

Palavras-chave: AIDS, anti-retrovirais, aderência ao tratamento medicamentoso.
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CÓDIGO: SB0076
TÍTULO: Comportamento do camarão Macrobrachium rosenbergii em diferentes densidades.
AUTOR: GABRIEL CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA ARRUDA DE MIRANDA

Resumo:

Macrobrachium rosenbergii é a principal espécie cultivada na carcinicultura de águadoce. Nessa espécie, observa-se comportamento agonista entre os indivíduos e uma
hierarquia de dominância entre os morfotipos de machos adultos. Pouco é sabido sobre a
existência de hierarquia entre os juvenis. Em cultivos, a densidade populacional tende a ser
maior do que no ambiente natural, isso pode influenciar as interações agonistas entre os
animais. Assim, temos como objetivo verificar se há hierarquia de dominância entre os juvenis.
Para isso, o comportamento de camarões juvenis foi observado em laboratório numa
densidade populacional de 27 camarões/m². Para obtenção da densidade proposta, os
aquários receberam quatro animais cada. Ao todo oito aquários foram utilizados, quatro deles
observados na fase de claro e quatro na fase de escuro. O registro dos comportamentos foi
feito nas duas fases para minimizar os possíveis efeitos do nível de luminosidade nos níveis de
atividade entre as fases do ciclo de 24 h. O método utilizado para determinação da dominância
foi o David?s Score, através dos resultados das interações agonísticas, na qual os indivíduos
recebem uma posição no ranque de dominância. Os resultados mostraram que na maioria dos
grupos de quatro indivíduos, dois recebiam um valor positivo, sendo dominantes e dois valores
negativos sendo, portanto subordinados. Esta informação contribui para o conhecimento, até
então escasso, sobre a dinâmica social da espécie.

Palavras-chave: Comportamento, densidade populacional, Macrobrachium rosenbergi.
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CÓDIGO: SB0083
TÍTULO: REGISTRO DE EVENTOS ADVERSOS NO USO DE CATETERES VENOSOS EM NEONATOS
NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL
AUTOR: ANA CELLY BEZERRA CRUZ
ORIENTADOR: NILBA LIMA DE SOUZA
CO-AUTOR: JESSICA MARIA AROUCA DE MIRANDA
CO-AUTOR: RHUAMA KARENINA COSTA E SILVA

Resumo:

O Cateter Central de Inserção Periférica (CCIP) é utilizado como alternativa de acesso
venoso estável e eficaz para neonatos criticamente enfermos. O uso deste cateter, com mais
de uma tentativa de punção, pode gerar a possibilidade de ocorrência de eventos adversos.
Apesar disso, a utilização dele não deve ser eliminada porque a sobrevivência de alguns
neonatos depende de seu emprego. O objeto do estudo foi detectar tais eventos registrados
nos prontuários de recém-nascidos (RNs) decorrentes da inserção e manutenção do CCIP em
neonatos internados da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). Tratou-se de uma
pesquisa descritiva, exploratória, documental com abordagem quantitativa, realizada em um
hospital de ensino, localizada em Natal, Rio Grande do Norte. A caracterização obtida nos
registros dos 44 neonatos envolvidos no estudo apontaram que eles tinham, em média, 35
semanas e cinco dias com peso médio de 1.772 gramas e idade gestacional caracterizando
prematuridade. Foram registrados 95 procedimentos de inserção do cateter, sendo que a
maioria (70%) dos RNs foi submetida a mais de uma tentativa de punção. Os eventos adversos
mais registrados foram o vazamento, a obstrução, infiltração, sangramentos, edema e
hiperemia. Diante do que exposto, o estudo concluiu que a ocorrência de mais de uma punção
por neonato, a prematuridade e os eventos adversos registrados são fatores que favorecem a
infecção neonatal que pode contribuir para a ocorrência de óbitos neonatais.

Palavras-chave: Enfermagem, unidade de terapia intensiva, cateterismo periférico.
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CÓDIGO: SB0084
TÍTULO: Avaliação das ações de aconselhamento para a prevenção das DST /AIDS sob a óptica
de usuários
AUTOR: MARIANA DA SILVA DE FIGUEIREDO
ORIENTADOR: RICHARDSON AUGUSTO ROSENDO DA SILVA
CO-AUTOR: LILIAN KATIUSSIA ARAUJO DE MEDEIROS
CO-AUTOR: NATALIA RAIANE SILVA VIEIRA
CO-AUTOR: DAYANNE KALLYNE MORAIS DE ARAÚJO OLIVEIRA

Resumo:

A prática do aconselhamento é considerada uma importante ferramenta do cuidado
em saúde e se reafirma estrategicamente como um centro de diagnóstico do HIV. É um espaço
de escuta e apoio que se fundamentam no diálogo com o usuário. Nesse contexto o estudo
teve como objetivo avaliar a satisfação de usuários, acerca das ações de aconselhamento e
prevenção às DST/Aids. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo com abordagem
quantiqualitativa, realizado no CTA do Hospital Giselda Trigueiro, em Natal/RN. A amostra
constou de 36 usuários que estavam em atendimento no setor. Utilizou-se como instrumento
de coleta de dados um formulário composto por duas etapas: a primeira relacionada às
variáveis sociodemográficas dos entrevistados e a segunda relacionados a questões abertas
utilizando os indicadores de avaliação de satisfação do usuário. Resultados: Em relação às
características sociodemográficas a maioria era do sexo masculino, tinham de 20 a 30 anos,
solteiros, estudaram o ensino médio completo e trabalhavam. Ficou evidente que os usuários
sentiram satisfação com o acolhimento, orientações durante a prática, estrutura física,
privacidade, tiveram facilidades com o acesso e consideraram o serviço resolutivo, porém
acreditam que para um melhor funcionamento deve divulgar e ter informações precisas sobre
horários e atendimentos. Conclui-se que é preciso considerar a percepção do usuário em
relação ao serviço, visando proporcionar a melhoria da qualidade da atenção a saúde.

Palavras-chave: Qualidade da assistência; Síndrome de Imunodeficiência Adquirida.
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CÓDIGO: SB0086
TÍTULO: CONHECIMENTO DOS DOCENTES DE ENFERMAGEM SOBRE A DOAÇÃO E
TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS E TECIDOS
AUTOR: THAYZZE NAYARA GALDINO PINTO
ORIENTADOR: IZAURA LUZIA SILVERIO FREIRE

Resumo:

O presente estudo visa identificar o conhecimento dos docentes de enfermagem sobre
o transplante de órgãos e tecidos. Estudo exploratório descritivo, transversal e quantitativo
realizado com 20 docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, entre março a
junho/2012. Entre os entrevistados predominou o sexo feminino (85,0%), média de idade de
40,8 anos, católicos (55,0%), casados (65,0%), com renda familiar de 5 a 27 salários mínimos.
Todos tinham pós-graduação, com predomínio de mestrado (60,0%). Todos eram a favor da
doação e informaram que era para salvar vidas/ajudar o próximo; 95,0% afirmaram sobre o
desejo de seus familiares autorizaram a doação após sua morte; 75,0% já conversaram com
seus familiares sobre esse desejo; a metade dos respondentes (50,0%) nunca participou de
nenhum curso sobre doação ou transplante; todos responderam corretamente sobre o tipo de
consentimento para a doação utilizado no Brasil; no entanto, 10,0% informou erroneamente
que no Brasil permite-se a comercialização de órgãos; 50,0% responderam incorretamente
sobre a definição de doador vivo e todos definiram corretamente o doador falecido. Apesar de
todos os docentes se manifestarem a favor da doação, ainda há desconhecimento sobre
alguns aspectos relativos a essa temática, principalmente quanto à ética e legislação brasileira
de transplante.

Palavras-chave: transplante de órgãos; doação de órgãos.
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CÓDIGO: SB0087
TÍTULO: Características definidoras dos indivíduos renais crônicos em hemodiálise
AUTOR: MARÍLIA GABRIELA DE AZEVEDO ARAUJO
ORIENTADOR: ANA LUISA BRANDAO DE CARVALHO LIRA

Resumo:

A Doença Renal Crônica (DRC), caracterizada pela perda progressiva e lenta da função
renal, é considerada um problema de saúde pública. Atualmente, 91.314 portadores de
Insuficiência Renal Crônica (IRC) realizam tratamento dialítico financiado pelo Sistema Único
de Saúde (SUS). Com isso, a enfermagem deve atuar identificando as necessidades individuais
de cada paciente, proporcionando melhor adequação ao tratamento. Dessa forma, objetivouse analisar as características definidoras (CD) dos diagnósticos de Enfermagem (DE) da NANDAI. Estudo transversal, desenvolvido em uma unidade de diálise na cidade de Natal-RN, com
uma amostra de 178 pacientes com IRC em hemodiálise. Os instrumentos de coleta de dados
foram um roteiro sistematizado de entrevista e um de exame físico. A coleta aconteceu de
agosto a novembro de 2012. Para a análise estatística dos dados, utilizou-se o SPSS versão
16.0. Como resultados, identificou-se a presença de 57 características definidoras que
determinam 17 DE da NANDA-I. As CD mais prevalentes foram Azotemia; Eletrólitos alterados
e Ganho de peso em curto período que determinam o DE Volume de líquidos Excessivo.
Conclui-se que as principais características definidoras identificadas nas clientela estudada
estava relacionada com os aspectos fisiológicos do problema renal.

Palavras-chave: Características definidoras, Hemodiálise e Enfermagem.
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CÓDIGO: SB0093
TÍTULO: PURIFICAÇÃO DE UM INIBIDOR DE TRIPSINA EM AMENDOIM IN NATURA E TORRADO
AUTOR: MARIA GABRIELA FERREIRA ROCHA
ORIENTADOR: ANA HELONEIDA DE ARAUJO MORAIS
CO-AUTOR: RICHELE JANAINA ARAUJO MACHADO
CO-AUTOR: AMANDA FERNANDES DE MEDEIROS

Resumo:

Fatores antinutricionais são muito comuns em alimentos, especialmente nas
leguminosas, interferindo na digestão, absorção a aproveitamento dos mesmos. Porém,
estudos recentes têm demonstrado efeitos benéficos de certos inibidores enzimáticos, tais
como: ações anti-inflamatórias, anticancerígenas, antioxidante, dentre outras. O amendoim é
um exemplo de leguminosa com alto valor nutricional que possui inibidor de tripsina,
considerado um antinutriente. Este estudo teve como objetivo purificar um inibidor de tripsina
presente em amendoim (Arachis hypogaea) da variedade Cavalo Rosa in natura e torrado. Para
isso, foram realizados fracionamento do extrato bruto proteico com sulfato de amônio,
cromatografia de afinidade em Tripsina-Sepharose, ensaio de inibição para tripsina e
quimotripsina, quantificação de proteínas e eletroforese em Gel de Poliacrilamida
Desnaturante (SDS-PAGE). Os inibidores de tripsina foram detectados e parcialmente
purificados. Foi possível visualizar uma massa molecular majoritária de aproximadamente 32
kDa, elevada atividade inibitória específica para a enzima tripsina e baixa especificidade para
quimotripsina de ambos os inibidores. Detectar e isolar inibidores de tripsina no amendoim é
de grande valia podendo gerar dados sobre moléculas que podem estar relacionadas a várias
funções dentre elas, absorção, digestão e saciedade, inclusive com propriedades bioativas.

Palavras-chave: Arachis hypogeae; Atividade antitríptica; Proteína bioativa.
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CÓDIGO: SB0094
TÍTULO: ESTUDO DAS RELAÇÕES ENTRE HORMÔNIOS SEXUAIS FEMININOS E EFEITOS DE
FÁRMACOS ANSIOLÍTICOS
AUTOR: ANATILDES FEITOSA DA SILVA
ORIENTADOR: REGINA HELENA DA SILVA
CO-AUTOR: ALESSANDRA MUSSI RIBEIRO
CO-AUTOR: ANDRE DE MACEDO MEDEIROS

Resumo:

Estudos com roedores sugerem que a fase do ciclo estral e o gênero podem influenciar
na memória e ansiedade, embora os transtornos de ansiedade sejam mais prevalentes em
mulheres. Contudo, investigamos os mecanismos relacionados às diferenças cognitivas entre
os sexos e sua possível relação com fatores emocionais sobre a influência de um fármaco
ansiolítico de acordo com o sexo e a variação hormonal no ciclo estral de ratas testadas na
tarefa de esquiva discriminativa em labirinto em cruz elevado modificado (ED-LCE). Os
principais resultados mostraram que: (1) o efeito amnéstico do diazepam (DZP) em ratas foi
encontrado na dose de 2 mg/kg e a ação ansiolítica na dose de 4 mg/kg, indicando dissociação
entre os efeitos amnéstico e ansiolítico deste benzodiazepínico, enquanto que nos machos não
foi encontrada dissociação neste presente estudo; (2) quando as ratas foram separadas por
fase do ciclo estral, na sessão de treino, o efeito amnéstico do DZP foi ausente em fêmeas
durante o proestro e o efeito ansiolítico foi encontrado apenas em ratas durante o
metaestro/diestro. DZP induziu déficits na evocação da tarefa e o efeito ansiolítico em machos
e fêmeas variou em diferentes faixas de doses, sugerindo que o gênero é relevante para os
efeitos do DZP sobre a memória e ansiedade. Além disso, seus efeitos sobre o desempenho na
ED-LCE sofreram influência do ciclo estral, sugerindo uma possível modulação dos níveis
hormonais femininos na sua ação.

Palavras-chave: Dimorfismo sexual; Ciclo Estral; ED-LCE; Memória; Ansiedade.
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CÓDIGO: SB0095
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE ESTUDANTES DE ENFERMAGEM SOBRE A
DOAÇÃO E TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS E TECIDOS
AUTOR: MARIA FRANCILAYNE DA SILVA SOUZA
ORIENTADOR: IZAURA LUZIA SILVERIO FREIRE

Resumo:

Objetiva-se verificar o conhecimento dos estudantes de enfermagem sobre a doação e
transplante de órgãos. Estudo exploratório descritivo, transversal e quantitativo realizado com
78 estudantes de enfermagem de duas instituições de Natal-RN, sendo uma pública e outra
privada, entre março a junho/2012. Entre os entrevistados predominou o sexo feminino
(79,4%), média de idade de 24,5 anos, católicos (50,0%), solteiros (74,3%), de raça parda
(47,4%), com renda familiar de 2 salários mínimos. A maioria fazia graduação em enfermagem
(60,0%). A maior parte (89,7%) era a favor da doação, para salvar vidas/ajudar o próximo
(76,9%); 85,9% afirmaram sobre o desejo de seus familiares autorizaram a doação após sua
morte; 56,4% nunca participaram de curso sobre essa temática; 87,2% responderam
corretamente sobre o tipo de consentimento para a doação utilizado no Brasil; apesar da
maior parte (78,2%) ter respondido corretamente que no Brasil não se permite a
comercialização de órgãos, 15,4% informaram que podia e 5,1 que não sabia; 80,7%
responderam incorretamente sobre os tipos de doadores; 65,4 definiram incorretamente
doador vivo e 88,4% definiram corretamente doador falecido. Observa-se que percentual
expressivo de estudantes se manifestou contra a doação e que ainda há desconhecimento
sobre aspectos relevantes dessa temática, principalmente, quanto à ética e legislação
brasileira de transplante.

Palavras-chave: Conhecimento dos estudantes de enfermagem.
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CÓDIGO: SB0096
TÍTULO: Diversidade de Fungos micorrízicos arbusculares ao longo da restinga do Rio Grande
do Norte
AUTOR: KHADIJA JOBIM
ORIENTADOR: BRUNO TOMIO GOTO

Resumo:

A associação simbiótica dos fungos micorrízicos arbusculares (FMA) com plantas em
área costeiras representa uma das principais estratégias para a sobrevivência da vegetação
nativa. O objetivo do trabalho foi avaliar a diversidade de FMA em área de tabuleiro costeiro
situado no município de Parnamirim, Rio Grande do Norte, Brasil. Para isso, foram coletadas
120 amostras de solo rizosférico, tendo sido encontradas 23 espécies de FMA, distribuídas em
oito famílias: Glomeraceae (11), Dentiscutataceae (3), Gigasporaceae (3), Ambisporaceae (3),
Acaulosporaceae (1), Entrophosporaceae (1), Racocetraceae (1) e Scutellosporaceae (1). As
espécies mais frequentes corresponderam a Gl. trufemii (38%), Gl. glomerulatum (22%) e
Glomus sp.3 (6%). Não foi constatada correlação significativa entre a densidade dos
glomerosporos e as variáveis ambientais altitude, serrapilheira e compactação do solo. Os
resultados obtidos demonstram alta diversidade de espécies presente nas plantas avaliadas,
mesmo diante de condições ambientais adversas.

Palavras-chave: Taxonomia, Glomeromycota, micorriza, restinga.
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CÓDIGO: SB0098
TÍTULO: Sistematização das ações de enfermagem para idosos internados em unidade de
terapia intensiva
AUTOR: EMILY KATHIENE SILVA DE MESQUITA
ORIENTADOR: REJANE MARIA PAIVA DE MENEZES

Resumo:

INTRODUÇAO: Com a crescente transição demográfica, a população apresenta maior
expectativa de vida e os principais indicadores de morbimortalidade são as doenças
cerebrovasculares que mantém os idosos por mais tempo em unidades de terapia intensiva
(UTI). Nesse contexto, identifica-se que são os profissionais de enfermagem que permanecem
mais próximo e por mais tempo junto ao paciente, realizando cuidados de enfermagem
necessários a sua recuperação e manutenção da vida. Assim, cabe ao enfermeiro fazer o
planejamento desses cuidados através da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE).
OBJETIVO: Descrever a realização da SAE ao idoso internado em UTI na perspectiva dos
enfermeiros que atuam no setor. METODO: Estudo descritivo e quantitativo, que tem como
local a UTI de um hospital de grande porte do RN. A população e amostra corresponde aos
enfermeiros que trabalham neste setor. Será utilizado um questionário de questões fechadas
sobre o plano de cuidados de enfermagem para idosos internados na UTI, com base no
instrumento baseado nos princípios da Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Wanda
Horta de Aguiar. Este instrumento de irá subsidiar a identificação dos problemas e principais
cuidados de enfermagem na assistência ao idoso. RESULTADOS ESPERADOS: Pretende-se com
os resultados, propor que os cuidados de enfermagem para idosos em UTI sejam planejados e
individualizados, com vistas a diminuição do tempo de internação e melhoria da qualidade de
vida.

Palavras-chave: Enfermagem, idoso, unidade de terapia intensiva.
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CÓDIGO: SB0099
TÍTULO: PERFIL DIAGNÓSTICO DA TUBERCULOSE EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL
AUTOR: CAMILA DA SILVA LIMA MOURA
ORIENTADOR: JULIANA TEIXEIRA JALES MENESCAL PINTO

Resumo:

OBJETIVO: Analisar o diagnóstico de tuberculose em crianças e adolescente de 0 a 14
anos de idade no Brasil. METODO: Pesquisa epidemiológica descritiva, construída a partir de
banco de dados secundário, proveniente do Sinan/tuberculose/Datasus, com acesso pela
Internet. Os dados foram coletados em julho de 2013, com informações sobre crianças de zero
a quatorze anos de idade de todo território nacional no período de 2002 a 2012, totalizando
30.860 casos. As variáveis buscadas foram: resultado da cultura de escarro, forma da
tuberculose, presença do HIV e da AIDS. RESULTADOS: Dos 30.860 casos notificados, 86,3%
não realizaram a cultura de escarro e das crianças que realizaram apenas 3,5% tiveram o
resultado positivo para TB. O diagnóstico da tuberculose pulmonar foi confirmado em 72,4%
das crianças e adolescente, seguido da extrapulmonar com 23,5%. Quanto a presença do HIV,
61,3% das crianças não realizaram o teste confirmatório e das que realizaram, 4,3% foram
positivas para o vírus. A AIDS foi diagnosticada em 3,9% das crianças e 37,3% não
desenvolveram a doença. CONCLUSÃO: Em crianças menores de cinco anos, a tuberculose é de
difícil diagnóstico por ter os sintomas parecidos com outras doenças pulmonares e pela
dificuldade de expectorar, o que ocasiona um exame bacteriológico negativo pelo reduzido
número de bacilos nas lesões. Para tanto, é necessário o treinamento em tuberculose para os
profissionais de saúde objetivando melhorar o diagnóstico da doença em crianças.

Palavras-chave: Criança; Tuberculose; Diagnóstico.
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CÓDIGO: SB0110
TÍTULO: Efeito da criopreservação na atividade biológica de células-tronco da polpa de dentes
decíduos (SHED)
AUTOR: AMANDA GINANI ANTUNES
ORIENTADOR: CARLOS AUGUSTO GALVAO BARBOSA
CO-AUTOR: HAROLDO GURGEL MOTA FILHO
CO-AUTOR: FERNANDA GINANI ANTUNES

Resumo:

Células-tronco da polpa de dentes humanos decíduos (SHEDs) têm sido amplamente
investigadas em razão do seu potencial de utilização em terapias envolvendo a engenharia de
tecidos. O presente estudo teve como objetivo avaliar a influência de um protocolo de
criopreservação na capacidade proliferativa de SHEDs. Células da polpa de três dentes
decíduos em estágio final de esfoliação foram expandidas em meio alfa-MEM suplementado
com antibióticos e 15% de soro fetal bovino (SFB). No segundo subcultivo (P2), um grupo de
células (G1) seguiu em condições normais de cultivo, enquanto outro (G2) foi submetido a
criopreservação por 30 dias em DMSO diluído a 10% em SFB, a 80ºC negativos. A proliferação
celular e o ciclo celular foram avaliados em ambos os grupos nos intervalos de 24, 48 e 72
horas após o plaqueamento. Os eventos relacionados à morte celular foram analisados através
da expressão de Anexina V e PI em citometria de fluxo, nos intervalos de 24 e 72 horas.
Observou-se que ambos os grupos exibiram uma curva de proliferação celular ascendente ao
longo do experimento. Nos intervalos de 24 e 72 horas, ambos os grupos exibiram 99% de
células viáveis. A distribuição das células nas fases do ciclo celular foi coerente com células em
proliferação nos dois grupos. Deste modo, conclui-se que o protocolo de criopreservação é
eficiente para o armazenamento do tipo celular estudado, permitindo a sua utilização em
futuros estudos experimentais.

Palavras-chave: Polpa dental; células-tronco; criopreservação; cultivo celular.

49

XXIV CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA

CÓDIGO: SB0112
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAS COM LESÃO MEDULAR NO MUNICÍPIO DE NATAL E
VERIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O AUTOCUIDADO
AUTOR: RUDHERE JUDSON FERNANDES DOS SANTOS
ORIENTADOR: BERTHA CRUZ ENDERS

Resumo:

A lesão medular (LM) resulta de doença e/ou lesão na medula que interfiram nos
trajetos nervosos que ligam o encéfalo e as regiões periféricas. Este estudo objetivou
identificar as pessoas com lesão medular no município de Natal, analisar a localização
geográfica dessas pessoas e verificar a competência das mesmas para o autocuidado. O estudo
é caracterizado como epidemiológico, transversal e com abordagem quantitativa e foi
realizado nas UBSF?s do município de Natal com 73 indivíduos com LM. Prevaleceram
indivíduos do sexo masculino (84,9%), sem companheiros (69,9%), com escolaridade maior
que 10 anos (56,2%), onde prevaleceu a etiologia da doença por lesão traumática (89%). A
idade média dos participantes foi de 38,3 anos, a idade média de ocorrência da LM foi de 25,4
anos e a média de renda per capita foi inferior a um salário mínimo (R$593,87). A maioria dos
participantes residia no distrito Leste (34,2%), e teve maior prevalência no bairro de Felipe
Camarão (16,4%). Frequentemente os indivíduos responderam ter capacidade física e
psicossocial de realizar atividades com relação ao autocuidado, mas também apresentaram
falhas em determinadas atividades. A partir desses resultados, vimos que a enfermagem deve
priorizar uma assistência que vise o indivíduo com LM como ser holístico, priorizando o seu
convívio com a LM e melhora no autocuidado.

Palavras-chave: autocuidado; enfermagem; traumatismos na medula espinal.
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CÓDIGO: SB0113
TÍTULO: Estudo da primoinfecção por protozoários do trato gastrintestinal em pequenos
ruminantes
AUTOR: JUSSARA DE MORAIS VARELA
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DE SOUZA

Resumo:

As protozooses gastrointestinais são um grande desafio para a caprinocultura. Dentre
estas se destacam a eimeriose, a criptosporidiose e a giardiose. Estes protozoários além de
causar perdas ao rebanho apresentam alguns genótipos com potencial zoonótico como é o
caso de Cryptosporidium spp. e Giardia duodenalis. O objetivo deste trabalho foi estudar a
dinâmica das infecções por Eimeria spp., Cryptosporidium spp. e G. duodenalis em cabritos da
raça Canindé em sistema semi-intensivo. Cabritos machos (n=20) foram acompanhados da
segunda até a décima quinta semana de idade, a fim de monitorar o curso natural das
infecções. O material fecal foi colhido através de um saco plástico fixado a região perianal do
cabrito. A contagem de oocistos de Eimeria por grama de fezes (OOPG) foi feita em câmara de
McMaster e a identificação das espécies foi feita com base em parâmetros morfológicos e
morfométricos. Sedimentos de amostras fecais foram submetidos a centrífugo-sedimentação
em formol-éter para a confecção de esfregações em lâminas para a pesquisa de
Cryptosporidium spp. e de G. duodenalis, corados por Ziehl-Neelsen modificado e lugol,
respectivamente. A primoinfecção por Eimeria foi verificada na terceira semana após o
nascimento. Nove espécies de Eimeria foram identificadas. Cinco cabritos apresentaram
infecção por Cryptosporidium e em 80,0% dos casos a primoinfecção se deu entre o 18° e o 24°
dia de vida. A infecção por Giardia foi verificada em um animal no 93° dia de vida.

Palavras-chave: Cabritos. OOPG; Eimeria spp; Cryptosporidium spp; Giardia duodenalis.
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CÓDIGO: SB0114
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO DOMÍNIO DE LIGAÇÃO DO FÁRMACO RALOXIFENO NO RECEPTOR DO
ESTROGÊNIO
AUTOR: ARANTHYA HEVELLY DE LIMA COSTA
ORIENTADOR: EUDENILSON LINS DE ALBUQUERQUE
CO-AUTOR: JONAS IVAN NOBRE OLIVEIRA
CO-AUTOR: UMBERTO LAINO FULCO
CO-AUTOR: JÉSSICA LAYANNE CABRAL AZEVEDO

Resumo:

O Raloxifeno é um modulador seletivo do receptor de estrógeno de segunda geração
com ação antagonista na mama e útero. Sua seletividade tecidual ocorre devido a diversos
mecanismos relacionados com sua interação com diferentes receptores de estrógenos. Tem
uma atividade antiproliferativa na mama, não induz mastalgia e é responsável por uma
redução na incidência de novos casos de câncer de mama, de acordo com estudos clínicos. O
objetivo desse trabalho é quantificar as interações do Raloxifeno com o seu respectivo
receptor de estrogênio. Para que isso fosse possível, foi utilizada a Teoria do Funcional
Densidade (DFT) e o Método de Fracionamento Molecular com Caps Conjugados (MFCC), para
quantificar as energias de ligação individual dos resíduos do receptor com o fármaco. Ao final,
identificamos, dentre os resíduos com mais fortes energias de ligação, ASP351 (-101,00
Kcal/mol na GGAE=0 e -20,85 Kcal/mol na GGAE=40); GLU353 (-52,00 Kcal/mol na GGAE=0 e 10,85Kcal/mol na GGAE=40); GLU380 (--38,41Kcal/mol na GGAE=0 e -1,23Kcal/mol na
GGAE=40); GLU385 (-36,00 Kcal/mol na GGAE=0 e -0,73 Kcal/mol na GGAE=40) e CCS381 (35,86 Kcal/mol na GGAE=0 e -0,88 Kcal/mol na GGAE=40). Posteriormente, poderemos usar
essas informações para que sejam feitas modificações no Raloxifeno para aumentar a sua
eficácia.

Palavras-chave: Raloxifeno, MFCC, estrogênio.
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CÓDIGO: SB0115
TÍTULO: Práticas corporais e linguagens artísticas em Estratégias de Saúde da Família
AUTOR: IASMIM DE PONTES ARAÚJO
ORIENTADOR: MARIA ISABEL BRANDAO DE SOUZA MENDES

Resumo:

O Projeto ?Corpo, cultura e cuidado de si: reflexões e ações em Estratégias de Saúde
da Família?, desenvolvido Unidade de Saúde da Família de Cidade Praia é um Projeto
interdisciplinar, coordenado pela Prof° Dra. Maria Isabel Brandão de Souza Mendes e tem
como objetivo identificar técnicas de cuidado de si que os profissionais de saúde têm
desenvolvido para cuidarem de si mesmos, relacionadas às práticas corporais e linguagens
artísticas no sentido de colaborar com a construção de reflexões e ações que propiciem uma
atenção ao próprio corpo e que possam contribuir com o cuidado com os outros. Esta Unidade
de Saúde da Família tem a equipe composta por 24 funcionários, 21 do sexo feminino e 3 do
sexo masculino, destes, 20 aceitaram participar da pesquisa. A metodologia utilizada no
Projeto foi através da revisão de literatura, e na pesquisa de campo aplicamos questionários,
realizamos exames laboratoriais e estamos realizando as Oficinas, a Oficina ocorrida foi a de
Técnicas de Consciência Corporal, alongamento e massagem, ao término desta Oficina tivemos
uma conversa com o grupo, onde todos puderam falar de como se sentiram durante e depois
da mesma. Os relatos foram bastante positivos.

Palavras-chave: Corpo, Cuidado de si, reflexões, Unidade de Saúde da Família.
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CÓDIGO: SB0117
TÍTULO: Atenção ao cuidador de pacientes com sequela pós-AVE
AUTOR: OZAIR ARGENTILLE PEREIRA DA SILVA
ORIENTADOR: ROBERTA DE OLIVEIRA CACHO
CO-AUTOR: JUSCIELE BEZERRA DE ARAÚJO

Resumo:

O acidente vascular encefálico (AVE) é uma perda repentina da função cerebral
resultante do rompimento do suprimento sanguíneo para uma parte do cérebro. É nesse
contexto que surge um personagem de grande importância: o cuidador familiar. Porém, sabese que muitos desses cuidados são realizados por cuidadores informais, que são familiares ou
pessoas da comunidade sem qualquer formação para exercer tal atividade. Esse despreparo
pode acarretar em ansiedade e desgaste físico, ocasionando situação de risco para quem cuida
e para quem recebe o cuidado, Muitas vezes, apenas uma pessoa fica encarregada de realizar
todos os cuidados do paciente; quanto maior o nível de dependência, maior é o esforço da
parte do cuidador, e este acaba deixando sua própria vida em segundo plano, o que implica
em grande sobrecarga. Visto isso o objetivo do estudo foi quantificar a sobrecarga física e
emocional de cuidadores informais e correlacionar esta sobrecarga com o nível de
independência funcional destes pacientes. Foi avaliado 27 cuidadores decorrentes de
pacientes de sequela de AVE, avaliados pelas Escalas de Sobrecarga do Cuidador (CBS); Com
isso obteve-se média de idade de 46,81±14,98 anos, onde cerca de 19% do sexo masculino,
enquanto que 81% do sexo feminino. A análise dos resultados da CBS observou-se que mesmo
apresentação sobrecarga moderada dos cuidadores, a relação entre a sobrecarga do cuidador
com a MIF dos pacientes não foi significativa para todos os domínios.

Palavras-chave: Acidente Vascular Encefálico, Cuidador, Sobrecarga do Cuidador.
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CÓDIGO: SB0119
TÍTULO: Associações espaciais entre espécies lenhosas da comunidade de plantas de Caatinga
AUTOR: ADLER SANTANA DE MEDEIROS
ORIENTADOR: GISLENE MARIA DA SILVA GANADE
CO-AUTOR: FELIPE PEREIRA MARINHO

Resumo:

A utilização do solo por comunidades locais em ambientes semiáridos, como a
Caatinga, podem causar diversos impactos à cobertura vegetal. Tais impactos variam de
acordo com a condição inicial da floresta e intensidade de uso do solo. A criação de animais, o
desmatamento para implantação de culturas agrícolas e a retirada madeireira são os
principais impactos antrópicos sofridos por esse ecossistema. Ambientes semiáridos em
geral são caracterizados pela baixa precipitação e resiliência, ficando mais suscetíveis ás
mudanças climáticas e aos distúrbios antrópicos, essa combinação pode levar a perdas
na cobertura vegetal e dar início ao processo de desertificação. O presente trabalho foi
realizado na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão (RDSEPT),
no estado do Rio Grande do Norte, Brasil, buscou identificar como a cobertura vegetal da
Caatinga presente na reserva responde a diferentes tipos e intensidades de usos pela
população local. A pressão por pastejo e a retirada madeireira mostraram efeitos negativos
sobre a vegetação, porém, estes foram ampliados quando ocorreram em áreas que
sofreram desmatamentos nos últimos 30 anos. A pressão por pastejo mostrou forte efeito
no recrutamento de novos indivíduos, o que não permite a recuperação da cobertura
vegetal e promove o aparecimento de manchas de solo exposto.

Palavras-chave: Caatinga, desertificação, pastejo, cobertura vegetal, restauração.
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CÓDIGO: SB0120
TÍTULO: Hábitats, microhábitats e ecologia trófica de Gymnodactylus geckoides Spix, 1825
(Squamata; Phyllodactylidae) em áreas de Caatinga
AUTOR: JOSÉ ROBERTO IZIDIO LOPES
ORIENTADOR: ELIZA MARIA XAVIER FREIRE

Resumo:

Gymnodactylus geckoides é uma espécie de lagarto de ampla distribuição em
formações abertas - Caatinga e Cerrado - ocorrendo também em ecossistemas associados à
Mata Atlântica (restingas e dunas), no entanto, pouco se conhece acerca de sua biologia.
Nessa perspectiva, este trabalho teve como objetivos avaliar o uso de hábitats e microhábitats,
período de atividade e ecologia trófica de G. geckoides na Estação Ecológica do Seridó. Foram
efetuadas excursões mensais, durante as estações seca e chuvosa, para observações e/ou
coletas por meio de buscas ativas durante três dias consecutivos, com esforço equitativo em
cinco transecções de 200 m cada, nos períodos noturno e diurno. Para cada indivíduo
registrado, foram anotados os hábitat e microhábitat onde foram primeiramente avistados,
data e horário da observação. Registraram-se 59 espécimes de G. geckoides nos diferentes
hábitats e microhábitats. Na estação seca G. geckoides usou principalmente o hábitat "Área
com Formações Rochosas? com prevalência no microhábitat ?Folhiço?. Já na estação chuvosa,
a maior ocorrência se deu no hábitat ?Área Antropizada? e nos microhábitats ?Solo com
Vegetação Herbácea? e ?Solo Nu?. Com relação ao período de atividade, a espécie apresentou
hábito noturno, ocorrendo das 18 h às 04 h. Portanto, na área estudada, G. geckoides é uma
espécie noturna, generalista no uso de hábitats e microhábitats, embora com prevalência em
Formações Rochosas. A dieta e ecologia trófica estão sendo analisadas.

Palavras-chave: Lagartos, distribuição espacial, semiárido.
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CÓDIGO: SB0121
TÍTULO: DISSEMINAÇÃO DE UM CLONE DE STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS RESISTENTE À
LINEZOLIDA EM DOIS HOSPITAIS NA CIDADE DO NATAL-RN.
AUTOR: THIAGO ANDRÉ CIDRAL
ORIENTADOR: MARIA CELESTE NUNES DE MELO

Resumo:

Linezolida é o primeiro antimicrobiano da classe oxazolidona a ser usado clinicamente,
é eficaz frente a cocos gram positivos multirresistentes. Objetivo: Pesquisar a presença de
resistência a linezolida em Staphylococcus epidermidis resistentes à oxacilina isolados de
infecções hospitalares. Metodologia: Isolados de estafilococos coagulase negativos foram
coletados de três hospitais da cidade do Natal-RN e identificados no nível de espécies através
de testes bioquímicos. A susceptibilidade aos antimicrobianos foi avaliada através do
antibiograma e a CIM para vancomicina e linezolida através do E-test®. A técnica da reação em
cadeia da polimerase foi realizada para a detecção da gene mecA e cfr. A técnica de PulsedField Gel Eletrophoresis (PFGE) foi utilizada para a tipagem molecular. Resultados: Foram
analisados 39 S. epidermidis resistentes à oxacilina, mecA positivos e cfr negativas. A maioria
foi multirresistente aos antimicrobianos. Quatro apresentaram resistência à linezolida com
CIM variando de 12 a 24µg/mL. O perfil de PFGE destas cepas detectou a presença de 3 clones,
sendo que um deles estava presente em dois hospitais. Todas foram sensíveis à vancomicina.
Conclusões: Esse estudo apresenta a primeira descrição de S. epidermidis resistente à
linezolida no nordeste brasileiro e evidencia a dispersão de um clone resistente a linezolida
entre hospitais da cidade. É um achado preocupante, uma vez que essa droga é de uso
bastante restrito e está a pouco tempo na clínica.

Palavras-chave: Staphylococcus epidermidis; PFGE, Linezolida, Clone resistente.
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CÓDIGO: SB0124
TÍTULO: OBTENÇÃO DE MICROPARTÍCULAS DE QUITOSANA E AMOXICILINA POR SPRAYDRYING
AUTOR: ALLANE NIELY GOUVEIA VIEIRA
ORIENTADOR: FERNANDA NERVO RAFFIN
CO-AUTOR: FATIMA DUARTE FREIRE

Resumo:

Este trabalho teve como objetivo desenvolver um sistema de liberação controlado de
amoxicilina, fármaco antimicrobiano usado no tratamento do Helicobacter pylori, a partir de
matriz de quitosana. As microesferas de quitosana foram preparadas pelo método de spray
drying e reticuladas com genipina. Em seguida foram caracterizadas quanto ao tamanho de
partículas, eficiência de encapsulação, grau de intumescimento e calorimetria exploratória
diferencial (DSC). O tamanho médio das micropartículas foi de 12 &#956;m. As microesferas
carreadas apresentaram uma eficiência de encapsulação de 55,4% e as microesferas
reticuladas 58%. As micropartículas apresentaram uma considerável eficiência de
encapsulação, o que torna o seu desenvolvimento e a investigações de outras características,
promissoras. O processo de spray-drying oferece a vantagem de formar micropartículas em um
único passo, com rapidez, facilidade de operação e amplificação de escala.

Palavras-chave: Quitosana; Spray-drying; Amoxicilina.
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CÓDIGO: SB0125
TÍTULO: Avaliação da produção de IL-6 em modelo experimental de candidíase disseminada
tratada com B-1,3 glucana particulada
AUTOR: MARIANA ARAÚJO COSTA
ORIENTADOR: VALERIA SORAYA DE FARIAS SALES

Resumo:

A frequência de candidíase invasiva causada por leveduras tem aumentado nas
unidades de terapia intensiva e apesar dos importantes avanços no desenvolvimento de
agentes antifúngicos, a sepse pelo gênero Candida tem sido responsável por cerca de 40-50%
da mortalidade. Glucanas são polissacarídeos constituídos por monômeros de glicose,
denominados modificadores da resposta biológica, uma vez que atuam no sistema imune
participando intensamente da ativação leucocitária, estimulando a fagocitose, a citotoxicidade
e a atividade antimicrobiana, incluindo a produção de intermediários reativos do oxigênio e
nitrogênio. Além disso, estimulam a produção de mediadores inflamatórios, citocinas e
quimiocinas, como IL-1, IL-6, IL-8, IL-12 e TNF-alfa;. Este trabalho objetivou avaliar se a B-1,3
glucana particulada, extraída do Saccharomyces cerevisiae, seria capaz de modificar a evolução
da infecção sistêmica por C. albicans em modelo experimental. Camundongos Balb/c
submetidos à sepse e tratados ou não com glucana particulada foram avaliados quanto às
concentrações séricas de IL-6 após 12 horas de infecção. As concentrações de IL-6 foram
maiores no grupo de animais submetidos à sepse e que foram tratados com glucana
(mediana=36) em comparação com os animais submetidos à sepse e que receberam solução
de cloreto de sódio 0,9% (mediana=15), p>0,05. Podemos concluir que a glucana foi capaz de
estimular o sistema imune na defesa contra infecção disseminada por C. albicans.

Palavras-chave: Glucana; Sepse; Candida albicans.
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CÓDIGO: SB0137
TÍTULO: Analise das atividades farmacologicas de plantas do RN
AUTOR: INGRID GURGEL SARAIVA MAIA
ORIENTADOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI
CO-AUTOR: ANA KARINA DE LIMA NASCIMENTO
CO-AUTOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA

Resumo:

Há muito tempo a humanidade vem utilizando plantas no intuito de promover e cuidar
da saúde, porém, muitas dessas plantas permanecem sendo utilizadas sem suas devidas
comprovações científicas. A eficácia do controle da saúde pelas plantas resulta, em sua
maioria, da produção de metabólitos secundários. Esses desempenham atividades biológicas
em humanos, atuam como agentes antioxidantes e podem impedir o desenvolvimento de
diversas doenças relacionadas ao estresse oxidativo, como o Mal de Alzheimer, Doença de
Parkinson e diabetes. A espécie Malpighia glabra, acerola, possui potencial terapêutico de
acordo com ensaios laboratoriais de seu fruto, porém, até hoje nenhuma análise foi realizada
das folhas de Malpighia glabra. Dessa forma, o estudo tem por objetivo avaliar o potencial
antioxidante, proliferativo e citotóxico das folhas da acerola. Foram obtidos nove extratos de
folhas frescas, os quais apresentaram resultados relevantes para quantidade de compostos
fenólicos, assim como no teste de poder redutor e de DPPH. Os extratos também obtiveram
boa atividade proliferativa em células de linhagens naturais, mostrando assim o potencial
terapêutico da acerola. Apoio financeiro, CNPQ.

Palavras-chave: Estresse oxidativo, Malpighia glabra, antioxidante, atividade celular.
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CÓDIGO: SB0138
TÍTULO: Representações sociais de estudantes de enfermagem sobre a doação de órgãos
AUTOR: JÉSSICA BARACHO DE SOUZA
ORIENTADOR: IZAURA LUZIA SILVERIO FREIRE

Resumo:

Objetiva-se analisar as representações sociais de estudantes de enfermagem sobre a
doação de órgãos. Estudo exploratório descritivo, transversal, do tipo levantamento de dados,
realizado com 80 estudantes de enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
entre março a junho/2013. O instrumento de coleta de dados constou de duas partes: dados
sociodemográficos e teste de evocação livre com cinco palavras utilizando os termos indutores
?doação de órgãos?. Das cinco palavras, os alunos escolheriam duas como mais importantes.
Predominou o sexo feminino (86,25%), média de idade de 23,1 anos, católicos (52,5%),
solteiros (85%), raça parda (87,5%), renda familiar de três salários mínimos, residentes em
Natal/RN (61,25%). Das 400 evocações, 98 palavras representavam a doação de órgãos para os
estudantes. Das cinco palavras evocadas, ocorreu prevalência de amor (47,9%); vida (46,9%) e
solidariedade (37,7%). Na evocação da primeira palavra mais importante, 18 termos foram
falados, com destaque para vida (40,0%) e solidariedade (16,2%); Quando se evocou a segunda
palavra mais importante, surgiram 30 termos, com destaque para solidariedade (17,5%) e vida
(12,5%). Percebe-se que os estudantes possuem percepção positiva sobre a doação de órgãos,
associando-a como possibilidade da continuidade da vida e atitudes de amor e solidariedade.

Palavras-chave: Representação social, Doação de órgãos e tecidos, Enfermagem.
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CÓDIGO: SB0143
TÍTULO: OS EFEITOS DA PRÁTICA CORPORAL DO LIAN GONG COM OS SERVIDORES DA UFRN
AUTOR: BERENICE ALVES DA SILVEIRA HALLAIS
ORIENTADOR: MERCIA MARIA DE SANTI ESTACIO

Resumo:

A pesquisa analisa os efeitos da prática corporal Lian Gong na melhoria da qualidade
de vida laboral dos servidores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A ação se
constitui numa pesquisa teórica-empírica a ser realizada entre os anos de 2013 e 2014 na
UFRN, sendo um dos objetivos buscar a institucionalização desta prática corporal. As
atividades se iniciaram em maio de 2013 em alguns setores da instituição como o
Departamento de Infraestrutura, o Restaurante Universitário e o Núcleo de Yoga. As práticas
acontecem duas vezes por semana, e duram cerca de 30 minutos, conduzidas por alunas
capacitadas do curso Técnico em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (TPICS), da
Escola de Enfermagem de Natal da UFRN. Um primeiro questionário foi aplicado aos
participantes, buscando-se identificar as possíveis queixas de dores oriundas de suas
atividades laborais. Os dados sinalizaram que 58% dos participantes da pesquisa possuem
dores articulares e/ou musculares; 24% sentem dores na coluna e 18% estão acometidos por
outras dores. A pesquisa encontra-se em andamento com data de finalização prevista para
dezembro de 2014, e os resultados preliminares advindos da prática sistematizada do Lian
Gong, apontam melhoras significativas na postura, mobilidade, flexibilidade e disposição dos
participantes da pesquisa.

Palavras-chave: Lian Gong; Servidores; Qualidade de vida laboral.
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CÓDIGO: SB0147
TÍTULO: conservação in vitro de espécies vegetais ameaçadas de extinção na Mata Atlântica
do Estado do Rio Grande do Norte
AUTOR: ELIANE CLECIA PEREIRA
ORIENTADOR: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA

Resumo:

A Caesalpinia echinata Lam. conhecida popularmente como pau-brasil pertencente a
família Fabaceae sendo uma espécie endêmica de mata atlântica do Brasil. A pesquisa foi
desenvolvida em casa de vegetação do Laboratório de Biotecnologia de Conservação de
Espécies Nativas/UFRN. Os tratamentos constituíram-se de experimentos inteiramente
casualizados, representados por sementes maduras previamente escolhidas ao acaso. Em
seguida, as sementes foram semeadas em sementeiras de isopor contendo três diferentes
substratos: areia barrada (T1); húmus (T2); vermiculita (T3). E mantidas em casa vegetação
com 50% de sombreamento e regime diário de rega (aproximadamente 10 ml de água/uma
vez ao dia para cada semente). Após 30 dias do início do experimento foram analisados os
seguintes parâmetros: índice de germinação (G%), adotando-se a metodologia agronômica de
emergência da planta no solo (BRASIL, 1992), índice de velocidade de germinação (IVG) e
tempo médio de germinação (TMG)utilizando o teste de Tukey a 5%. Constatou-se que não
houve influência significativa entre os substratos em relação à variável porcentagem de
germinação. Os tratamentos influíram nas médias do IVG, sendo o tratamento T1
representado pelo maior valor x 3,95. Para o teste de germinação de sementes de Caesalpinia
echinata todos os substratos T1, T2 e T3 foram eficientes na germinação. Porém, o substrato
T1 seria a mais indicado devido ter tido condições de germinação em um período menor de
tempo em 6 dias.

Palavras-chave: Semente, emergência de plântulas, espécie florestal nativo.
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CÓDIGO: SB0148
TÍTULO: CAPACITANDO ALUNOS PARA A PRÁTICA LIAN GONG NA UFRN
AUTOR: LUCIANA MARTINS CASTILHOS
ORIENTADOR: MERCIA MARIA DE SANTI ESTACIO

Resumo:

A pesquisa analisa o processo de capacitação dos alunos do curso técnico em Práticas
Integrativas e Complementares em Saúde (TPICS) da Escola de Enfermagem da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte na prática corporal do Lian Gong. A ação se constitui numa
pesquisa teórica-empírica a ser realizada entre os anos de 2013 e 2014 na UFRN, sendo um dos
objetivos buscar a institucionalização desta prática corporal. A capacitação dos alunos ocorreu
entre os meses de março e abril de 2013, na disciplina de Práticas Integrativas e
Complementares II. O conteúdo programático foi composto por aulas teóricas e práticas sobre
os conceitos básicos, a origem histórica da prática, bem como foram praticadas as posturas
corporais dos exercícios que compõem esta ginástica terapêutica. Os alunos contaram com
material de apoio, fornecido pelos professores, como vídeos, banners e apostilas. Os alunos
realizaram avaliação teórica, abordando aspectos técnicos do Lian Gong, e
demonstraram/conduziram de forma prática 18 exercícios. O grupo atingiu de forma
satisfatória os objetivos traçados para a capacitação, que era proporcionar conhecimentos
teóricos sobre a o Lian Gong, e competência para conduzir a prática. Preliminarmente,
podemos afirmar que a capacitação cumpriu com seus objetivos, e os alunos estão utilizando
os conhecimentos adquiridos na disciplina conduzindo práticas de Lian Gong em alguns setores
da UFRN, tornando-se multiplicadores desta prática que visa promover a saúde.

Palavras-chave: Capacitação; Lian Gong; Aprendizagem.
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CÓDIGO: SB0151
TÍTULO: COMPETIÇÃO ALIMENTAR ENTRE A ESPÉCIE NATIVA DE CAMARÃO MARINHO
FARFANTEPENAEUS SUBTILIS E A ESPÉCIE EXÓTICA LITOPENAEUS VANNAMEI: UMA QUESTÃO
DE TAMANHO?
AUTOR: CARMEM SARA PINHEIRO DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: HELDERES PEREGRINO ALVES DA SILVA

Resumo:

A carcinicultura no estado do Rio Grande do Norte sempre teve forte potencial
econômico, principalmente com a introdução da espécie exótica Litopenaeus vannamei.
Contudo, durante épocas de chuva já foram registradas muitas fugas destes animais exóticos
dos tanques de cultivo para as águas do litoral do RN. O possível impacto dessa presença sobre
as populações de camarões marinhos nativos, contudo, ainda não foi avaliada. Diante disso,
este trabalho tem como objetivo avaliar os padrões de interação intra e interspecíficos entre a
espécie nativa de camarão marinho Farfantepenaeus subtilis e a espécie exótica Litopenaeus
vannamei. Foram utilizados 14 espécimes de F. subtilis e L. vannamei, mantidos em aquários
na densidade de 5 animais m². As observações foram feitas 5 dias por semana, durante 18
semanas, com duração de 30 minutos, pelo método focal instantâneo com registros a cada 60
segundos, iniciadas após a oferta de alimento (lula, marisco, mexilhão) que ocorria uma vez ao
dia. Durante o experimento foi observada uma maior interação entre indivíduos da mesma
espécie (Mann-Whitney, p<0,05). O parâmetro comportamental mais observado foi o da
alimentação, com acesso preferencial ao alimento ocorrendo para os espécimes de maior
tamanho corporal. Uma vez que espécimes de L. vannamei crescem mais rápido que
espécimes de F. subtilis, esses resultados sugerem que a espécie exótica pode impactar
negativamente o acesso ao alimento para a espécie nativa em seu ambiente natural.

Palavras-chave: Litopenaeus vannamei, Farfantepenaeus subtilis, Comportamento.
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CÓDIGO: SB0152
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO MOLECULAR DE MICOBACTERIAS ATÍPICAS ISOLADAS NO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
AUTOR: EDILAINE TIBURCIO DA SILVA
ORIENTADOR: RENATO MOTTA NETO

Resumo:

O gênero Mycobacterium é assim caracterizado: são bacilos aeróbicos, imóveis, não
esporulados e não encapsulados. Estas bactérias possuem elevado teor de lipídios, sobretudo
na parede celular, o que altera a permeabilidade destes microrganismos à água, a soluções
corantes utilizados em laboratório e a agentes desinfetantes. O gênero Mycobacterium é
constituído pelo complexo Mycobacterium tuberculosis e outras espécies denominadas
micobactérias não tuberculosas (MNT). Nos últimos anos, o número de MNT isoladas de
espécimes clínicos vem aumentando, em parte devido a infecções oportunistas que
acompanham a imunossupressão. Tradicionalmente, o diagnóstico definitivo de infecções por
micobactérias depende do isolamento e identificação dos agentes causadores e requer uma
série de testes fisiológicos e bioquímicos específicos. Em razão de as espécies de micobactérias
apresentarem diferentes sensibilidades a drogas, a identificação precisa é crucial para a
adoção da terapia medicamentosa adequada, podendo, em última instância, afetar o desfecho
dos pacientes. O estudo tem como objetivo a identificação molecular através da técnica de
PRA-hsp65 de espécies de mycobacterium isoladas e caracterizadas fenotipicamente no
Laboratório Dr. Almino Fernandes (LACEN-RN). Trata-se de um estudo de caráter, descritivo
utilizando uma abordagem quantitativa. Entre 01/2012 a 11/2012, foram encaminhadas 20
amostras ao LABMIC-Laboratório de Micobactérias-UFRN, onde 16 pertenciam ao complexo
MT e 4 MNT.

Palavras-chave: Mycobacterium- PRA hsp65.
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CÓDIGO: SB0157
TÍTULO: Efeito do zinco sobre o crescimento de crianças eutróficas
AUTOR: KARINA MARQUES VERMEULEN
ORIENTADOR: LUCIA DANTAS LEITE
CO-AUTOR: SANCHA HELENA DE LIMA VALE
CO-AUTOR: MÁRCIA MARÍLIA GOMES DANTAS
CO-AUTOR: CAMILA XAVIER ALVES

Resumo:

O zinco é um micronutriente essencial com inúmeras funções no organismo, incluindo
seu papel no crescimento. O presente estudo objetivou avaliar o efeito da suplementação de
zinco sobre o crescimento. Participaram 42 crianças eutróficas, pré-púberes, com idade entre 8
e 9 anos, sendo 16 do sexo masculino e 26 do feminino. As crianças foram submetidas à
suplementação trimestral com placebo (grupo controle, n = 18) ou com sulfato de zinco (grupo
experimental, n = 24). Foram coletados a altura e os níveis plasmáticos de GH, IGF-1, IGFBP-3 e
osteocalcina. Os dados foram analisados no programa GraphPad Prism v.6, sendo aplicado o
Teste t e de Wilcoxon, para os dados paramétricos e não paramétricos, respectivamente.
Verificou-se que ao final do estudo altura aumentou significativamente em ambos os grupos,
conferindo crescimento positivo independente da suplementação de zinco. Embora tenha
havido aumento do GH, IGF-1 e IGFBP3 no grupo experimental, após a suplementação de
zinco, esse aumento não foi significativo. Acredita-se que seja necessário um tempo de
suplementação superior a três meses para visualizar o efeito positivo do zinco sobre o perfil
hormonal estudado ou esse efeito positivo seja apenas detectado em crianças com déficit
estatural ou com deficiência de zinco.

Palavras-chave: Crianças, crescimento, zinco.
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CÓDIGO: SB0158
TÍTULO: Geastraceae em áreas de semi-árido e mata atlântica na região nordeste do Brasil
AUTOR: YASMIN MICAELLE DO NASCIMENTO
ORIENTADOR: IURI GOULART BASEIA

Resumo:

O nordeste brasileiro é constituído por uma vegetação predominantemente formada
por Caatinga e Floresta Atlântica, composta por ecossistemas peculiares. Essa região apresenta
um grande potencial, porém a sua micobiota ainda é pouco conhecida, principalmente para a
Caatinga. Desta forma, esse trabalho buscou ampliar o conhecimento sobre a família
Geastraceae. Foram analisadas espécimes coletados no Parque Estadual Dunas de Natal, no
estado do Rio Grande do Norte e material depositado em herbário (UFRN-FUNGOS). Como
resultado, foram identificadas 7 espécies, sendo elas: Geastrum hirsutum, G.lageniforme,
G.saccatum, G.tripex, G. xerophilum, Geastrum sp. e Myriostoma coliforme. Dentre estas
espécies, podemos inferir novos registros para a região nordeste. Geastrum hirsurto é o
primeiro registro para o Rio Grande do Norte, G. lageniforme constitui o segundo registro para
o RN, G. saccatum e G. triplex constam como o terceiro registro também para o RN e por fim,
G. xerophilum apresenta o segundo registro para o Brasil e primeiro para o estado do
Pernambuco.

Palavras-chave: Geastrum, Caatinga, Basidiomycota, fungos gasteroides.
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CÓDIGO: SB0159
TÍTULO: Nidulariaceae em áreas de semi-árido e floresta atlântica na região nordeste do Brasil
AUTOR: NATHALIA MENDONÇA DE ASSIS
ORIENTADOR: IURI GOULART BASEIA

Resumo:

Durante o mês de agosto de 2012 e julho de 2013 foram realizadas coletas no Parque
Estadual Dunas de Natal ?Jornalista Luiz Maria Alves?, localizado na cidade de Natal e também
na Reserva Particular do Patrimônio Natural Mata Estrela situada no município de Bahia
Formosa -Rio Grande do Norte, além de espécimes provenientes da Floresta Amazônica
brasileira, com o propósito de estudar a riqueza taxonômica de espécies da família
Nidulariaceae.No total, dez espécies foram identificadas:Cyathus earlei, C.limbatus,
C.gracilis,C.montagnei, C. bekerleyanus, C.badius, C.pallidus, C.poeppigii, C.setosus e C.striatus.
Cyathusberkeleyanuse C. poeppigiirepresentam o primeiro registro para o Nordeste,
enquantoC. Gracillis é o primeiro registro para as Américas.

Palavras-chave: Gasteromycetes, Mata Atlântica, Taxonomia, Basidiomycota
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CÓDIGO: SB0162
TÍTULO: Plano de atividades do projeto "Atividade antiinflamatória do extrato seco de Schinus
terebinthifolius em modelos animais de inflamação"
AUTOR: TAMIRES ROCHA FALCÃO
ORIENTADOR: GERLANE COELHO BERNARDO GUERRA

Resumo:

Schinus terebinthifolius é uma planta muito comum no nordeste do Brasil. O estudo de
suas propriedades farmacológicas tem como objetivo ampliar os conhecimentos na área da
fitoterapia, sendo de grande importância para o surgimento de novos fármacos de origem
natural, bem como para uso terapêutico no tratamento de doenças inflamatórias em
geral.Dessa forma, delineou-se um estudo comparativo, analisando a atividade antiinflamatória do extrato de Schinus terebinthifolius com o do fármaco clinicamente aceito, o
diclofenaco no tratamento de processos inflamatórios. Neste estudo, o extrato seco de
Schinus terebinthifolius e o diclofenaco foram administrados em ratos animais de
experimentação uma hora antes da indução do processo inflamatório. A avaliação da atividade
do extrato no modelo inflamação foi realizada por meio de: análise do influxo celular e estudo
histopatológico. Resultados mostraram a eficiência do potencial anti-inflamatório do extrato
de Schinus terebinthifolius em modelo de artrite induzida por zymozan. Em conclusão, este
estudo sugere que extrato padronizado de Schinus terebinthifolius tem atividades
antiinflamatórias potentes e que estas atividades não são modificadas por processo de
secagem padrão, tornando-se viável a utilização do extrato seco padronizado para obter uma
preparação fitoterápica e, assim, validando a sua utilização para o tratamento de peocessos
inflamatórios, como a artrite reumatóide.

Palavras-chave: Atividade antiinflamatória, S.terebinthifolius, diclofenaco, artrite.
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CÓDIGO: SB0163
TÍTULO: Efeito fungicida de óleos essenciais - Teste de toxicidade frente a Artemia Salina Leach
(TAS) ? Uma nova etapa
AUTOR: LUÍZA ARAÚJO DA COSTA XAVIER
ORIENTADOR: VANIA SOUSA ANDRADE
CO-AUTOR: GABRIELA MEDEIROS ARAUJO
CO-AUTOR: ÉLITA MORAIS DE MACEDO
CO-AUTOR: RENATA MENDONCA ARAUJO

Resumo:

Os óleos essenciais (OEs) são misturas complexas de substâncias químicas lipossolúveis
e voláteis, possuem forte odor e são produzidos pelo metabolismo secundário de plantas
aromáticas. Por apresentarem propriedades distintas, os OEs são utilizados há séculos pela
humanidade para diversos fins, incluindo na área da saúde, por apresentarem potencial
terapêutico. Entretanto, apenas em décadas recentes que as atividades biológicas destes
produtos de origem vegetal estão sendo elucidadas e comprovadas. Um aspecto importante
dos OEs a ser considerado trata-se de sua totoxicidade. O teste utilizando o microcrustáceo
Artemia salina é um experimento preliminar amplamente realizado para se avaliar a toxicidade
de extratos e óleos essenciais de plantas. Logo, a fim de se verificar a toxicidade do óleo
essencial extraído das folhas da Myracrodruon urundeuva, executou-se o bioensaio com A.
salina. Esta árvore é uma planta medicinal endêmica da região Nordeste do Brasil e
popularmente conhecida por Aroeira-do-Sertão. Para a realização do experimento, larvas de
segundo instar foram expostas a diferentes concentrações do óleo durante 24h em
temperatura ambiente. Em seguida, foram contabilizados os náuplios mortos e vivos.
Observou-se que todas as concentrações do óleo essencial da M. urundeuva exibiram 46% de
mortalidade. A partir dos resultados obtidos e comparados com os dados da literatura, concluise que o óleo essencial testado apresentou toxicidade moderada.

Palavras-chave: Artemia salina, Myracrodruon urundeuva, óleo essencial, toxicidade.
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CÓDIGO: SB0165
TÍTULO: TRANSCRIPTOMA EM SANGUE PERIFÉRICO NA AVALIAÇÃO DE POTENCIAIS
BIOMARCADORES DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES. ESTUDO COM PACIENTES IDOSOS.
AUTOR: ANANÍLIA MEDEIROS GOMES DA SILVA
ORIENTADOR: VIVIAN NOGUEIRA SILBIGER
CO-AUTOR: BRUNA LIMA DE OLIVEIRA
CO-AUTOR: JÉSSICA NAYARA GÓES DE ARAÚJO
CO-AUTOR: CAROLINE NÓBREGA BERNARDINO

Resumo:

A principal manifestação clínica das doenças cardiovasculares é a Síndrome
Coronariana Aguda (SCA), que engloba o infarto agudo do miocárdio e angina instável,
caracterizada como emergência médica, que necessita de diagnóstico correto, rápido, preciso
e terapia eficaz. Estudo transcriptômico de amplo espectro e alto desempenho em pacientes
com SCA, desenvolvidos por nosso grupo de pesquisa, identificou 599 genes diferentemente
expressos nas primeiras 48 h após obstrução da artéria coronariana. Este dado permitiu
compreender melhor a fisiopatológica das doenças cardiovasculares, identificou treze
potenciais marcadores de diagnóstico de SCA. Desta forma, o presente estudo, tem como
objetivo analisar a expressão de RNAm destes genes como potenciais biomarcadores precoces
para DCV. O RNA total do sangue periférico foi obtido de pacientes submetidos à
cinecoronariografia no setor de Hemodinâmica do Natal Hospital Center e Hospital
Universitário Onofre Lopes. As lesões das artérias coronárias e o risco em desenvolver DCV
foram estimados pelo índice de Friesinger e Escore de risco de Framingham, respectivamente.
As análises de RNAm foram realizadas através da quantificação relativa pela PCR em tempo
real sistema TaqMan®. Cento e quarenta e cinco pacientes foram incluídos no estudo e suas
amostras processadas para análise da expressão gênica dos potencias biomarcadores. Os
resultados encontram-se em fase de análise e discussão.

Palavras-chave: DNA, biomarcadores, doença cardiovascular, gene.
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CÓDIGO: SB0169
TÍTULO: Avaliação de diferentes métodos de incorporação de AmB em sistemas
microemulsionados.
AUTOR: KAREN CYBELLE DE HOLANDA SILVA
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO
CO-AUTOR: KATTYA GYSELLE DE HOLANDA E SILVA
CO-AUTOR: LAURA DA FONSECA FERREIRA
CO-AUTOR: WALTECA LOUIS LIMA DA SILVEIRA

Resumo:

Anfotericina B (AmB) é um conhecido antibiótico poliênico usado para tratar infecções
fúngicas sistêmicas. Apesar da sua frequente nefrotoxicidade, a potência, o amplo espectro de
ação e a longa experiência clínica tem assegurado que a AmB permaneça como uma opção
para o tratamento destas infecções. As microemulsões (ME) são sistemas lipídicos que podem
ser promissores para reduzir a nefrotoxicidade da AmB pela modificação da sua cinética de
biodistribuição. A incorporação deste fármaco na ME é uma etapa fundamental e
indispensável para se alcançar a ação terapêutica. Neste trabalho, foi avaliado o uso do
hidróxido de sódio (NaOH) e o ácido clorídrico (HCl) como agentes promotores para a
incorporação da AmB em ME frente as técnicas de adição direta deste antifúngico usando
forças mecânicas e de cavitação. O teor de AmB foi determinado por análise
espectrofotométrica, sendo o valor máximo de absorbância encontrado no intervalo de
varredura entre 300 e 450 nm. O uso das soluções de NaOH e HCl proporcionou uma taxa de
incorporação de 70,2%, favorecendo assim a solubilização da AmB em condições fisiológicas.
Este fenômeno pode ser justificado tanto pelo comportamento anfifílico apresentado pela
AmB devido aos grupos polares e apolares do anel lactônico, como também, pelo
comportamento anfotérico induzido pela presença do grupo amina e carboxílico, ionizáveis
nos diferentes pHs obtidos. Tais fenômenos foram capazes de aumentar a miscibilidade da
AmB com a fase oleosa da ME.

Palavras-chave: Anfotericina B, microemulsão, taxa de incorporação.
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CÓDIGO: SB0170
TÍTULO: A Educação física escolar e projetos sociais na escola.
AUTOR: DANIEL ANDERSON PAULINO DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: JOSE PEREIRA DE MELO

Resumo:

A pesquisa intitulada "Desafios e possibilidades na relação da Educação Física com os
projetos sociais na escola", na qual desenvolvi o plano de trabalho sobre a "Educação Física e
os projetos sociais na escola" com os seguintes objetivos: saber qual a relação atual da
Educação Física com os projetos sociais no âmbito educacional, principalmente, no que diz
respeito ao esporte; Discutir os saberes pedagógicos da Educação Física enquanto
componente curricular e os conteúdos desenvolvidos nos projetos sociais. Atualmente vários
projetos sociais desenvolvem atividades nas instituições educacionais, fato que pode vir gerar
superposição de conteúdos, substituição e/ou alguns problemas na relação com a Educação
Física enquanto componente curricular, tendo em visa que ambos compartilham os mesmos
conteúdos. Dessa forma, seguindo a metodologia de um estudo exploratório, foi aplicado um
questionário constituído de seis perguntas como instrumento de coleta de dados, como
estudo piloto, constituindo uma amostra intencional de 12 professores, para saber a visão que
os professores de Educação Física da escola tem sobre a relação da Educação Física com os
projetos sociais. Esse instrumento apontou que apesar de ambos utilizarem o mesmo espaço
os trabalhos são realizados de forma isolada, mas os professores de Educação Física se
posicionaram de forma favorável a possibilidade de relação direta com os recursos humanos
envolvidos nos projetos sociais ofertados nas instituições de ensino.
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CÓDIGO: SB0171
TÍTULO: Levantamento da família Cactaceae no Rio Grande do Norte
AUTOR: AMANDA CRISTINA DANTAS DE SOUZA
ORIENTADOR: ALICE DE MORAES CALVENTE VERSIEUX

Resumo:

A família Cactaceae compreende 124 gêneros e 1.438 espécies nas Américas. No Brasil,
temos a ocorrência de 39 gêneros e 254 espécies, com maior diversidade concentrada no leste
do país. O estado do Rio Grande do Norte apresenta clima, vegetação e habitat propício para a
ocorrência das cactáceas e o objetivo do presente estudo foi realizar o levantamento
taxonômico das espécies de cactos no estado. O estudo foi feito com base em coletas em
campo, levantamento de material depositado em herbários e consulta em bibliografia
especializada. Foi registrada, até o momento, a ocorrência de 12 espécies inseridas em sete
gêneros: Brasiliopuntia A. Berger, Cereus Mill., Epiphyllum Haw., Melocactus (L.) Link & Otto,
Pilosocereus Byles & G.D. Rowley, Rhipsalis Gaertn. e Tacinga Britton & Rose. O gênero
Pilosocereus apresentou a maior diversidade, com quatro espécies e três subespécies, seguido
dos gêneros Melocactus e Cereus, os quais apresentam três e duas espécies respectivamente.
Os demais gêneros apresentaram uma espécie cada. São fornecidas descrições, chave para
identificação de espécies, ilustrações e informações acerca dos padrões de distribuição
geográfica da família no estado.

Palavras-chave: Cactaceae, Flora, Diversidade, Taxonomia, Nordeste.
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CÓDIGO: SB0172
TÍTULO: Efeito fungicida de óleos essenciais - Ensaios microbianos in vitro: segunda etapa
AUTOR: RAÍZA GUERRA LIMA DE MEDEIROS
ORIENTADOR: VANIA SOUSA ANDRADE
CO-AUTOR: LUÍZA ARAÚJO DA COSTA XAVIER
CO-AUTOR: GABRIELA MEDEIROS ARAUJO
CO-AUTOR: RENATA MENDONCA ARAUJO

Resumo:

A agricultura é um dos principais expoentes da economia brasileira, alcançando desde
a produção familiar até as grandes produções. Sabe-se, igualmente, que o cultivo agrícola está
sujeito ao ataque de pragas, dentre as quais se destacam os fungos fitopatógenos. Visando ao
combate dessas ditas pragas foi que se encontrou no agrotóxico uma solução eficiente a curto
prazo, pois garante que a produção agrícola gere bons resultados. No entanto, o uso constante
e demasiado do agrotóxico vem demonstrando que, a longo prazo, trata de um produto
contaminante do meio ambiente, além de repercutir de forma prejudicial, direta e
indiretamente, no âmbito da saúde pública. Diante de tal problemática, o presente trabalho
veio avaliar o efeito do óleo essencial de Myracrodruon urundeuva sobre o crescimento
micelial dos fungos reconhecidos como fitopatógenos Aspergillus niger, Aureobasidium
pullulans e Fusarium oxysporum. O experimento consistiu em transferir um disco de
crescimento micelial para o centro da placa de petri contendo meio de cultura BDA, o qual a
substância teste havia sido espalhada na superfície. A avaliação do crescimento fúngico foi
realizada após 120 horas. Os resultados demonstraram promissores, uma vez que o óleo
apresentou atividade inibitória nas concentrações testadas. A busca e o emprego desses
agentes ativos surgem como alternativa para substituição de fungicidas químicos, além de
incentivar uma prática agrícola sustentável.
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Resumo:

O ?fazer dieta? pode ser compreendido como uma luta constante entre o desejo por
comida e os esforços cognitivos para resistir a este desejo, sendo parte importante do
comportamento alimentar. Entretanto, apesar de comum, a prática de dietas está relacionada
com um aumento de até 18 vezes no risco para o desenvolvimento de transtornos alimentares
(SOUTO, 2006). Assim, este trabalho teve o objetivo de verificar, por meio de questionário, a
prevalência e motivo para a realização de dietas entre 110 estudantes universitários de dois
campi da UFRN. Também foi realizada a avaliação antropométrica dos respondentes. Dos 110
participantes (25,45% homens e 74,54% mulheres), 12 (10,90%), todos do sexo feminino, que
objetivavam, em sua maioria (83,33%) a perda de peso. Embora este seja o principal motivo
para fazer dieta, entre adolescentes e adultos jovens, a prevalência desta prática no grupo
estudado é menor que em outros estudos similares em países desenvolvidos (entre 30 e 50%)
(Goldshimidt et al, 2012; MEULE et al., 2012). No entanto, 16,66% dos que afirmaram precisar
emagrecer possuíam, IMC considerado adequado. Entre os que não estavam fazendo dieta,
55,10% justificaram a não adesão a esta prática por acharem que não precisam (53,70%), não
conseguem (12,96%), não têm tempo (11,11%) ou outros fatores (22,22%). Assim, nossos
dados parecem indicar uma preocupação em relação ao ?fazer dieta?, para controle do peso
corporal, presente tanto naqueles que aderiram à prática quanto não.
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TÍTULO: Prevalência de Enterobactérias produtoras de Beta-Lactamases isoladas no Rio
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Resumo:

Nas últimas décadas, vêm surgindo diversas enzimas capazes de degradar os
antibióticos beta-lactâmicos, diminuindo as alternativas terapêuticas nas infecções causadas
por bactérias da Família Enterobacteriaceae. O estudo teve objetivo de avaliar a frequência de
enterobactérias com padrão de multirresistência isoladas de material clínico. As amostras
foram coletadas no período de Janeiro a Dezembro de 2012 no Laboratório Dr. Almino
Fernandes, Hospital Giselda Trigueiro e Hospital Universitário Onofre Lopes, em ágar nutriente
previamente identificadas, os testes fenotípicos foram realizados no Laboratório de
Micobactérias. Foram identificadas 168 bactérias, sendo 70 caracterizadas como produtoras
beta-lactamases. Dessas, 36 produzem apenas ESBL, 6 produzem apenas AmpC, 14 produzem
ESBL + AmpC e 3 produzem KPC. Onze bactérias permaneceram sem resultados conclusivos.
Em relação as espécies, as mais prevalentes foram Klebsiella pneumoniae (42,9%) e
Escherichia coli (31,4%). Os resultados corroboram com outros estudos brasileiros que
mostram a K. pneumoniae como a espécie mais prevalente na produção de mecanismo de
resistência. Em relação às enzimas, não foi encontrado nenhum estudo semelhante, que relate
os diversos tipos de enzimas nas enterobactérias. Os resultados poderão subsidiar campanhas
educativas para promover o uso racional de antibióticos no ambiente hospitalar diminuindo os
custos tanto para o sistema de saúde como também traçar um perfil dos níveis de resistência.
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Resumo:

OBJETIVOS: Elaborar o perfil epidemiológico das crianças e adolescentes de 0 a 14 anos
de idade com diagnóstico de tuberculose no Brasil. METODO: Pesquisa epidemiológica
descritiva, construída a partir de banco de dados secundário, proveniente do
Sinan/tuberculose/Datasus, de domínio público e de livre acesso pela Internet. O Datasus é o
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (SUS), órgão da Secretaria Executiva
do Ministério da Saúde do Brasil. Os dados foram coletados no mês de julho de 2013 e foram
adquiridas informações sobre crianças de zero a quatorze anos de idade de todo território
nacional no período de 2002 a 2012 totalizando um universo de 30.860 casos novos. As
variáveis pesquisadas foram: idade, sexo, raça, região de residência, institucionalização e
mortalidade. RESULTADOS: Dos 30.860 casos novos de tuberculose em crianças, 39,3% estão
na faixa etária de 10 a 14 anos, 51,8% são do sexo masculino, 36,6 são pardos, 39,8% residem
na região sudeste e 41,9 não são institucionalizados. Quanto a mortalidade, ocorreram 562
óbitos, com 207 casos na região nordeste e na faixa etária de 1 a 4 anos de idade.
CONCLUSÃO: A maioria das famílias que são vulneráveis à tuberculose vivem na pobreza e
pouco sabem sobre a doença e como obter assistência para ela. Para tanto, é necessário o
treinamento em TB dos profissionais de saúde com o objetivo de melhorar a identificação dos
sintomáticos, realizar o diagnóstico e reduzir a mortalidade pela doença em crianças.
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Resumo:

Algas possuem polissacarídeos sulfatados aos quais são atribuídos diversas atividades
biológicas, tais como a ação anticancerígena e antiproliferativa. Este trabalho teve como
objetivos a caracterização de alguns aspectos químicos das frações polissacarídicas sulfatadas
de Lobophora variegata e avaliação da ação antiproliferativa da Fração 0,8 na linhagem HT-29.
O MTT é um método colorimétrico de análise de viabilidade celular baseado na capacidade das
células reduzirem o sal tetrazólico pela mitocondrial succinato desidrogenase. A placa ficou
incubada a 37ºC por 48h e 72h e lida no espectrofotômetro à 570nm. As análises químicas
demonstraram que a Fração 0,8 (F0,8) de L. variegata apresentou altos teores de açúcares
totais e sulfato, baixa taxa de contaminação proteica e maior teor de fucose em relação as
frações F0,3 e F0,5 sendo por isso, a fração F0,8 escolhida para análise da sua ação sobre a
viabilidade celular. Após 48h e 72h (25 ug/mL), a taxa de viabilidade celular em células HT-29
registada foi de 3,7% e 29%, respectivamente. A viabilidade celular em HT-29 expostas a 50
ug/mL após 48 horas foi de 33%. No entanto, a viabilidade nesta concentração diminuiu para
24% com 72h. Após 48 e 72 horas, a viabilidade celular foi de 58% e 91%, respectivamente,
para a concentração de 100 ug/ml. Assim, neste estudo inicial é possível inferir que a Fração
0,8 da alga L.variegata é composto prioritariamente por fucose e possui significativo efeito
antiproliferativo.
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Resumo:

Objetivo: Validar o conteúdo de um instrumento acerca da técnica de sondagem
vesical de demora (SVD) no sexo masculino. Metodologia: Estudo metodológico realizado com
27 enfermeiros, docentes da disciplina de semiologia e/ou semiotécnica, com no mínimo 1 ano
de experiência na disciplina. Realizado em 2 etapas: levantamento da literatura para
construção do checklist e submissão do instrumento para a avaliação dos juízes. O instrumento
foi composto por um checklist com 36 passos e um parecer final para avaliação do
instrumento. Os itens foram classificados em ?adequado?, ?adequado com alterações? e
?inadequado?. Para a validação utilizou-se o Índice Kappa (K), aceitando-se o valor > 0,60
(nível bom a excelente), e Índice de Validade de Conteúdo (IVC) > 0,70. O instrumento foi
reformulado de acordo com as sugestões dos juízes. Obteve-se parecer favorável do CEP, CAAE
nº 0002.0.294.000-10. Resultados: Dos 36 itens, 25 tiveram K excelente (0,75 &#8804; K <
1,00) e o K total atingido foi excelente (K = 0,83). Em relação ao IVC, todas as etapas atingiram
níveis entre 0,74 e 1,00 e o IVC total do checklist foi de 0,90. O parecer final para avaliação
geral do instrumento obteve K excelente em todos os requisitos, e apenas no requisito
utilidade/pertinência obteve índice máximo de concordância. Conclusão: Todas as etapas
obtiveram K de bom a excelente e IVC > 0,70. O instrumento pode ser considerado válido
quanto ao conteúdo, sendo adequado para mensurar a habilidade acerca da SVD.

Palavras-chave: Enfermagem; Cateterismo Urinário; Estudos de Validação.
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Resumo:

A Interleucina-6 (IL-6) participa de vários processos biológicos e pode estar associada à
diferenciação da linhagem celular TCD4+ Th17. Tendo em vista que o Líquen Plano Oral (LPO) é
uma doença imunologicamente mediada, esse estudo tem como objetivo analisar a
imunoexpressão desta citocina no LPO, comparando-o com a hiperplasia fibrosa inflamatória
(HFI) e entre as formas clínicas reticular e erosiva do LPO. Foi analisada a imunoexpressão
desta citocina em 40 casos de LPO, sendo 25 reticulares e 15 erosivos, além de 10 casos de HFI.
A análise foi do tipo semi-quantitativa, analisando-se a porcentagem, o padrão de marcação,
os estratos epiteliais imunorreativos bem como os tipos de células inflamatórias subepiteliais
imunomarcadas para a IL-6. Os resultados foram submetidos ao teste exato de Fisher e ao QuiQuadrado, com o nível de significância de 5%. O grupo do LPO apresentou uma maior
porcentagem de imunoexpressão epitelial para a IL-6 do que as HFIs (p=0.001). Não foram
observadas diferenças na expressão da IL-6 entre as formas clínicas de LPO, porém a forma
reticular apresentou marcação predominantemente basal e suprabasal, enquanto a forma
erosiva apresentou marcação em toda a extensão de epitelial. Estes resultados sugerem a
participação da IL-6 no LPO, o que suscita uma possível influência da linhagem Th17 nesta
lesão.
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Resumo:

O rápido desenvolvimento da aquicultura tem causado impactos adversos ao meio
ambiente. O principal impacto está associado ao excesso de nutrientes gerados dentro do
sistema de cultivo. Neste sentido o cultivo integrado com macroalgas tem sido proposto como
uma alternativa capaz de mitigar os problemas ambientais causados por esta atividade. Este
estudo teve como objetivo investigar a eficiência de Gracilaria domingensis como biofiltro em
sistemas de aquicultura orgânica. Neste estudo foram analisados o crescimento da espécie e
sua capacidade de remoção de nutrientes. As algas foram cultivadas em outdoor com água
proveniente de uma fazenda de camarão orgânico. O experimento foi realizado em triplicata,
com duração de 4 semanas. Os parâmetros ambientais foram medidos simultaneamente à
determinação da biomassa. G. domingensis apresentou aumento gradual na biomassa e taxa
de crescimento relativo (TCR) ao longo do período experimental. A TCR variou entre as
semanas (p <0,05), com valor máximo de 1,54 ± 0,60% d-1 e mínimo de 0,47 ± 0,23% d-1. A
média para todo o período foi de 0,84 ± 0,50 %d-1. A eficiência de absorção de nutrientes por
G. domingensis foi confirmada pela redução significativa da concentração de PO4 (75,56%),
NH4 (41,38%) e NO2 (63,47%) ao final do estudo. Essas características fazem desta espécie
uma boa candidata à biorremediação e como ferramenta eficaz na melhoria da qualidade da
água destes sistemas.
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Resumo:

A Mionecrose Infecciosa (IMN) é causada pelo Vírus da Mionecrose Infecciosa (IMNV)
e é uma das doenças de grande impacto na carcinicultura da região nordeste. O IMNV é um
vírus com genoma de RNA fita dupla com 7560 pb e apresenta duas ORFs não sobrepostas. A
ORF1 (136 a 4953 nt) codifica uma proteína estrutural do capsídeo viral. A ORF2 (5241 a 7451
nt) codifica uma proteína que contém motivos típicos de uma RNA-polimerase RNAdependente (RdRp). Análises comparativas da região RdRp do IMNV o identificaram como
membro da família Totiviridae, similar ao vírus que infecta o protozoário Giardia lamblia. Hoje
não existem sistemas de identificação do IMNV baseados em PCR para detectar diferentes
variantes do vírus, os sistemas existentes não levam em conta a variabilidade genética e
possíveis regiões hipervariáveis do vírus. A partir do alinhamento de sequências de diferentes
genomas do IMNV verificamos sítios polimórficos e uma possível região hipervariável na
proteína do capsídeo. Após análises utilizamos primers específicos para amplificação de uma
região conservada interna a região que codifica a RdRp viral. Foi padronizado um sistema para
identificação do vírus através da extração de RNA, síntese de cDNA, amplificação de uma
região interna à RdRp por PCR, e verificação das bandas em gel de agarose. Um controle
positivo para o sistema foi planejado e validado. Nossos resultados apontam para o avanço de
um sistema eficaz para identificação de variantes do IMNV no Brasil.
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Resumo:

Estudos apontam a potencialidade do uso de sistemas particulados de quitosana na
liberação controlada de antiinflamatórios. A triancinolona é um glicocorticóide com ação
antiinflamatória de ampla aplicação terapêutica. O presente trabalho objetiva obter e
caracterizar sistemas particulados de quitosana para a liberação controlada da triancinolona
como uma alternativa nanotecnológica inovadora. A metodologia usada para a preparação dos
sistemas foi a de coacervação/gelificação ionotrópica. Os sistemas particulados foram
caracterizados quanto à taxa de encapsulação por espectrofotometria no UV-Vis, potencial
zeta, espectroscopia de absorção na região do infravermelho e difração de raios X. Os sistemas
obtidos com as razões quitosana:triancinolona 1:0,5, 1:1,0 e 1:1,5 (p/p) apresentaram taxas de
encapsulação de 90,15 ± 0,05%, 64,12 ± 0,06% e 55,70 ± 0,68% e, potencial zeta de 27,18 ±
0,87 mV, 36,17 ± 0,57 mV e 37,64 ± 0,36 mV, respectivamente. Enquanto que os sistemas
poliméricos (sem fármaco) apresentaram potencial zeta de 28,38 ± 0,33 mV. Os ensaios de
infravermelho e de difração de raios X revelaram a presença da triancinolona nos sistemas
obtidos pela mudança no perfil e intensidade das bandas espectrais e no comportamento de
cristalinidade nos difratogramas. Portanto, concluí-se que o método de
coacervação/gelificação ionotrópica foi efetivo na obtenção de sistemas particulados, com
potencial para avaliação de sua atividade antiinflamatória in vivo.
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Resumo:

Trata-se de uma pesquisa observacional, de corte transversal, com coleta retrospectiva
de dados e com finalidade descritiva a respeito dos sujeitos de pesquisa envolvidos nos
ensaios clínicos em um centro de pesquisa da cidade de Natal, no Estado do Rio Grande do
Norte ? Brasil. O presente estudo objetivou conhecer melhor essas pessoas e propiciar
reflexões sobre aspectos inerentes aos ensaios clínicos. Nessa perspectiva, foram analisados
17 estudos no referido centro, sendo colhidos dados, a partir de documentações existentes na
instituição, de um total de 327 sujeitos, dos quais 33,33% (109 pessoas) são do sexo feminino e
66,67% (218 pessoas) são do sexo masculino. A análise dos dados demonstrou predomínio de
indivíduos cuja residência localiza-se na Grande Natal; de etnia branca; de faixa etária entre 60
e 75 anos e de aposentados. É válido destacar também que houve predomínio de pessoas que
declararam não possuir assistência privada e que a maioria dos estudos foi classificada como
fase III. Pode-se inferir que, pelo fato de a assistência à saúde e tratamentos disponíveis para a
população serem ineficientes, surge a busca por projetos experimentais pelos que precisam de
cuidados complexos visando a suprir suas necessidades. Desse modo, este trabalho permitiu o
conhecimento do perfil socioeconômico desses sujeitos, aos quais pouca atenção é dispensada
embora estejam contribuindo tanto para os avanços científicos quanto para surgirem novas
perspectivas para a sociedade.

Palavras-chave: Sujeito, pesquisa, estudos, perfil socioeconômico, cuidados.

86

XXIV CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA

CÓDIGO: SB0193
TÍTULO: Avaliação das habilidades dos estudantes de graduação de enfermagem acerca dos
sinais vitais
AUTOR: MICHELINE DA FONSECA SILVA
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES
CO-AUTOR: LIVIA SEMELE CAMARA BALDUINO
CO-AUTOR: MANUELA PINTO TIBURCIO
CO-AUTOR: GABRIELA DE SOUSA MARTINS MELO

Resumo:

Objetivo: Realizar a validação de conteúdo de instrumentos para avaliação da
habilidade e do conhecimento acerca da medida da pressão arterial entre os discentes de
Enfermagem. Metodologia: Estudo composto por amostra de 27 enfermeiros juízes, docentes
da disciplina de Semiologia e/ou Semiotécnica, com no mínimo um ano de experiência na
disciplina. Desenvolvido em duas etapas: levantamento da literatura para a elaboração do
instrumento do tipo checklist composto por 38 itens e submissão para validação de conteúdo
através da aplicação do Índice Kappa, julgando itens como adequado quando obtiver valor >
0,61 (nível bom), e Índice de Validade de Conteúdo (IVC) > 0,75. Obteve parecer favorável de
número 385/09, CAAE de número 0002.0.294.000-10. De acordo com as sugestões dos juízes o
instrumento foi reformulado. Resultados: Segundo análise, todos os 28 itens do checklist
obtiveram índice de avaliação de Kappa e IVC dentro dos parâmetros estabelecidos para a
validade de conteúdo, e destes 9 apresentaram índice de concordância perfeito (IVC=1,00;
Kappa= 1,00). Quanto à avaliação geral dos intrumentos, o checklist da técnica de mensuração
da pressão arterial obteve IVC de 0,94 e Índice Kappa de 0,89 e o questionário de
conhecimento, IVC de 0,97 e Índice Kappa de 0,94, sendo um nível ótimo de concordância
entre os juízes. Conclusão: O instrumento foi considerado válido em seu conteúdo, e os itens
considerados adequados separadamente e de maneira global.

Palavras-chave: Enfermagem; Determinação da pressão arterial; Estudos de Validação.
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CÓDIGO: SB0197
TÍTULO: CONHECENDO OS SUJEITOS DE PESQUISA 3
AUTOR: GABRIELLA CALDAS LEONARDO OLIVEIRA
ORIENTADOR: KARLA PATRICIA CARDOSO AMORIM

Resumo:

Pesquisa de cunho observacional, de corte transversal, com coleta retrospectiva de
dados e finalidade descritiva a respeito dos sujeitos de pesquisa envolvidos nos ensaios clínicos
em um centro de pesquisas da cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte ? Brasil.
Tem por objetivo conhecer melhor o perfil dessas pessoas, dado a pouca atenção que lhes é
dispensada, e a pouca informação que dispomos sobre o seu perfil. Com esse intuito, foi
montado e detalhado o perfil socioeconômico dos sujeitos de pesquisa envolvidos em estudos
clínicos no centro escolhido, sendo utilizadas como fonte de informações as documentações
presentes nessa instituição. A seleção dos sujeitos foi realizada através da técnica de
amostragem estratificada. A pesquisa encontra-se com a coleta no centro já concluída. Foram
avaliadas 16 pesquisas diferentes, culminando com a coleta de dados de 62 sujeitos. O roteiro
de pesquisa utilizado para a coleta das informações referentes à documentação de cada
sujeito foi a base para a construção concomitante de um banco de dados utilizando o
programa SPSS para Windows. Esses dados serão analisados através de freqüências absolutas,
percentuais, médias, distribuições e correlações, no sentido de traçar uma descrição da
realidade e com fundamento no aporte teórico da pesquisa. Percebe-se que o presente estudo
constitui-se uma importante ferramenta para a construção de um perfil mais concreto e com
mais informações acerca de quem são os sujeitos de pesquisa.

Palavras-chave: Sujeito, pesquisa, estudos, cuidados.
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CÓDIGO: SB0198
TÍTULO: EXPRESSÃO IMUNOISTOQUÍMICA DE PROTEÍNAS RELACIONADAS COM A
REABSORÇÃO ÓSSEA EM CARCINOMA EPIDERMÓIDE ORAL
AUTOR: JOSÉ WILSON NUNES IZÍDIO
ORIENTADOR: ANTONIO DE LISBOA LOPES COSTA

Resumo:

Nesta pesquisa foi estudada a expressão imuno-histoquímica de fatores de reabsorção
óssea (RANKL e OPG) e a citocina anti-inflamatória (IL-6) no carcinoma epidermóide (CE) de
palato duro (com invasão óssea) e língua, correlacionando com os parâmetros
clinicopatológicos e prognósticos. A amostra foi de 30 CE com invasão óssea e 31 sem invasão
óssea. Foi visto a intensidade e a média de células tumorais, estromais e inflamatórias
imunomarcadas para os anticorpos anti-RANKL, anti-OPG e anti-IL-6, no front de invasão e no
centro tumoral. A análise da expressão do RANKL mostrou uma média de células positivas
tumorais, estromais e inflamatórias maiores nos casos de palato que nos de língua. Apenas as
células inflamatórias exibiu diferença estatística significativa (p=0,002). A OPG mostrou pouca
imunoexpressão das células tumorais com médias similares nos casos do palato (1,32 ± 2,48) e
de língua (0,77 ±1,85) e uma média pouco maior nas células estromais e inflamatórias nas
lesões de palato e língua. Não houve significância estatística nestas correlações anteriores
(p>0,05). A expressão da IL-6 mostrou associação significativa (p<0,001) entre a maior
imunoexpressão desta nas células tumorais, estromais e inflamatórias em lesões do palato do
que as de língua. Entre os parâmetros clinicopatológicos, a IL-6 apresentou parâmetros de
bom prognóstico, com diferença estatística entre a ausência de metástase e as células
tumorais (p=0,020), estromais (p=0,027) e inflamatórias (p=0,017).

Palavras-chave: Carcinoma epidermóide; RANK/RANKL/OPG; IL-6; Imuno-histoquímica.
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CÓDIGO: SB0199
TÍTULO: CONSUMO DE FRUTAS E VERDURAS POR UNIVERSITÁRIOS DE CAMPI DO INTERIOR E
SUA RELAÇÃO COM O ESTADO NUTRICIONAL
AUTOR: BÁRBARA LAYANE CARVALHO DE ARAÚJO SILVA
ORIENTADOR: INGRID WILZA LEAL BEZERRA
CO-AUTOR: DINARA LESLYE MACEDO E SILVA CALAZANS
CO-AUTOR: SANDRA AZEVEDO QUEIROZ

Resumo:

Pesquisa transversal, descritiva, quantitativa e exploratória, a qual se propôs relacionar
o consumo de frutas e verduras por universitários com o estado nutricional. A população foi
constituída de estudantes universitários (n=221). O estado nutricional foi medido a partir do
Índice de Massa Corporal (IMC) calculado a partir dos dados de peso e altura autorreferidos.
Os dados sobre consumo alimentar de frutas e verduras foram obtidos através de inquérito
dietético. O tratamento dos dados ocorreu aplicando-se o software STATA (Data analysis e
Statistical Software), versão 11.0, utilizando-se um modelo de Regressão Linear Múltipla. O
Ministério da Saúde recomenda a ingestão de, no mínimo, 6 porções diárias de frutas e
verduras, baseado em evidencia convincente de que seu consumo auxilia na prevenção e no
controle da obesidade e outras doenças crônicas não-transmissíveis. Os estudantes eram
predominantemente do sexo feminino (81%), com idade média de 20 anos e estado
nutricional adequado (eutrófico, 66%). Os resultados obtidos demonstraram que 29% dos
entrevistados alcançaram a meta diária recomendada. Contudo, 76,5% dos que estão acima do
peso consomem porções abaixo do recomendado. Não foi verificada relação positiva entre o
consumo adequado e eutrofia. Concluiu-se que a identificação dos fatores associados ao
consumo desses alimentos é parte de estratégia para planejar ações de educação nutricional e
planejamento alimentar de coletividades com vistas à promoção da saúde.

Palavras-chave: Estudantes, hábitos alimentares, restaurante universitário.
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CÓDIGO: SB0200
TÍTULO: OCORRÊNCIA DE ENTEROPARASITOSES E HIGIENE PESSOAL DE MANIPULADORES DE
ALIMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA CIDADE DE SANTA CRUZ/RN.
AUTOR: DAYENE LOUYSE LIRIO DANTAS
ORIENTADOR: DINARA LESLYE MACEDO E SILVA CALAZANS
CO-AUTOR: DEBORA DE ALMEIDA ALOISE

Resumo:

Estudo transversal, descritivo que analisa a ocorrência de enteroparasitoses e os
aspectos de higiene relacionados aos manipuladores de alimentos (MA) das escolas públicas
do município de Santa Cruz-RN. Este estudo contou com uma amostra de 20 manipuladores de
alimentos (60,1%) que participam do Programa Nacional de Alimentação Escolar no município
avaliado. Na fase qualitativa, avaliou-se os aspectos de higiene pessoal através dos dados
obtidos em entrevista e observação in loco comparando-os com a legislação sanitária vigente.
Na quantitativa, foi realizada a contagem de ocorrência de enteroparasitas nas amostras de
fezes dos MA, utilizando-se a técnica de Hoffmann. No perfil dos manipuladores predominou o
sexo feminino, casada, com idade maior que 40 anos e escolaridade fundamental. Os
resultados apontaram mais de 70% de não-conformidade nos quesitos referentes à higiene do
MA. Verificou-se que 40% dos manipuladores apresentaram algum tipo de enteroparasitismo.
Os resultados encontrados nesse estudo sugerem que ações sejam desenvolvidas para o
melhor controle sanitário dos alimentos produzidos no âmbito da alimentação escolar do
município, tendo em vista a relação da higiene do manipulador com a contaminação do
alimento manipulado. Treinamento em boas práticas de manipulação de alimentos e
atualização dos atestados de saúde periódicos dos profissionais envolvidos na alimentação
escolar devem ser meta estratégica dos órgãos competentes neste ínterim, no município.

Palavras-chave: Enteroparasitoses; Manipuladores de alimentos; Alimentação Escolar.

91

XXIV CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA

CÓDIGO: SB0202
TÍTULO: Prospecção de alcaloides em espécie de Croton
AUTOR: ANA KARILINY FERNANDES FELIPE
ORIENTADOR: RAQUEL BRANDT GIORDANI

Resumo:

O gênero Croton é o segundo mais numeroso da família Euphorbiaceae,
compreendendo cerca de 1.300 espécies distribuídas em regiões tropicais e subtropicais do
mundo. Croton blanchetianus é um arbusto encontrado na Caatinga do Nordeste brasileiro,
popularmente conhecido como marmeleiro. Considerando a diversidade natural do bioma
Caatinga, os alcaloides como um importante grupo de produtos naturais, quimicamente e
comercialmente significativo e a ausência de relatos da investigação de alcaloides em C.
blanquetianus torna-se relevante a fitoquímica dessa espécie. As folhas de C. blanchetianus
foram submetidas à maceração hidroetanólica, o EB foi submetido a um método de extração
ácido-base já descrito e duas frações enriquecidas em alcaloides foram obtidas: Diclorometano
e n-Butanol. Essas amostras apresentaram perfil alcaloídico semelhante por CCD e análises por
CG-EM revelaram a presença de alcaloides minoritários cujos espectros de massas estão sendo
investigados. Um alcaloide foi isolado a partir da fração n-Butanol e obteve-se 22,3 mg, como
um sólido cristalino, o qual apresentou massa molecular de 319 u.m.a. De acordo com os
dados de 1H NMR e 13C NMR foram detectados sinais característicos de alcaloide
isoquinolínico oxoaporfínico. De acordo com a literatura sugere-se que o alcaloide A seja a
cassameridina previamente isolada de Cassytha americana. Este composto ainda não foi
descrito para o gênero Croton e análises estão sendo realizadas para confirmação das
atribuições.

Palavras-chave: Alcaloides, Euphorbiaceae, Croton blanchetianus.
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CÓDIGO: SB0205
TÍTULO: A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA VISÃO DE TRAVESTIS E
TRANSEXUAIS.
AUTOR: RARIANE RODRIGUES DOS SANTOS
ORIENTADOR: REJANE MILLIONS VIANA MENESES
CO-AUTOR: RAFAEL TAVARES SILVEIRA SILVA

Resumo:

Com o intuito de apoiar as reflexões sobre a assistência de enfermagem a indivíduos
transexuais nos serviços de saúde, foi utilizado a metodologia da revisão integrativa, a fim de
caracterizar os artigos científicos disponíveis na literatura científica na área das ciências da
saúde e identificar neles as evidências sobre a temática abordada. Foram selecionados artigos
no período entre 2007 a 2012, nas seguintes bases de dados: Scopus; Biblioteca Virtual em
Saúde (BVS); Highwire; e CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature),
sob os critérios de inclusão: artigos publicados em português, inglês e espanhol, com os textos
disponíveis nas bases de dados selecionadas, no período de 2007 a 2012, que focam a atenção
à saúde realizada por profissionais da enfermagem às pessoas transexuais. Constata-se, no
artigo, que existe inexperiência, despreparo e inabilidade no lidar com pessoas transexuais,
justificados pela ausência de conhecimentos específicos na formação acadêmica, de literatura
científica específica disponível e até mesmo de professores capacitados para ensinar sobre a
temática. Por conseguinte a má qualidade dos serviços de saúde e a existência de vários
problemas sociais, resumidos na expressão ?exclusão social?, a educação é colocada como
fator inicial e primordial para melhoria da assistência de saúde prestada pelos/pelas
profissionais da Enfermagem e de toda a área de saúde.

Palavras-chave: Transexualismo; Cuidados de Enfermagem; Enfermagem.
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CÓDIGO: SB0207
TÍTULO: Corporeidade e ludicidade na formação e autoformação de egressos do curso de Ed.
Física da UFRN
AUTOR: LEILANE LIMA DA SILVA
ORIENTADOR: EDMILSON FERREIRA PIRES

Resumo:

O objetivo principal deste estudo foi compreender o fenômeno da ludicidade e da
corporeidade na história de vida dos egressos do curso de Educação Física da UFRN. Trata-se
de uma pesquisa de natureza descritiva que utilizou a entrevista como principal instrumento
para coleta de dados. O grupo investigado se constitui de 10 egressos, sendo 5 licenciados e 5
do bacharelado. Os resultados apontam que algumas disciplinas foram fundamentais para o
desenvolvimento da ludicidade dos egressos, destacando-se as disciplinas de Recreação,
Desenvolvimento Motor, Educação Física no Ensino Infantil, Educação Física no Ensino
Fundamental e Metodologia do Jogo. Para o contexto da autoformação dos Egressos
investigados, foram citadas também como importantes contribuições o envolvimento dos
egressos em projetos de extensão e a participação em eventos científicos. Portanto, conclui-se
que o contexto da formação se apresenta fragmentado em relação às contribuições para o
desenvolvimento da corporeidade e da ludicidade dos egressos, uma vez que estas temáticas
são exploradas apenas por algumas disciplinas, ficando a maioria das disciplinas com um
caráter mais técnico direcionado para os esportes e atividades físicas que não são
referenciadas nas dimensões lúdicas e sensíveis do ser humano.

Palavras-chave: Ludicidade; Educação Física; Professores de Educação Física.
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CÓDIGO: SB0209
TÍTULO: Efeito antiinflamatório do extrato metanólico da alga Caulerpa mexicana sobre
pulmão e fígado de camundongos submetidos ao choque não séptico induzido por zimosan
AUTOR: CASSIO RICARDO DE MEDEIROS SOUZA
ORIENTADOR: JANEUSA TRINDADE DE SOUTO

Resumo:

O sistema imunológico é responsável pela defesa do organismo contra agentes
causadores de injúrias, sendo a inflamação um evento importante na resposta imune. A
exacerbação dessa resposta pode provocar um quadro de inflamação sistêmica severa que
pode levar à falência de órgãos, denominado Síndrome da Disfunção Múltipla dos Órgãos
(MODS). Experimentalmente, a MODS é reproduzida em animais de laboratório a partir de um
modelo de inflamação generalizada induzida por zimosan (ZIGI), um extrato de parede celular
do fungo Saccharomyces cerevisae. Paralelamente, estudos com substâncias bioativas
extraídas de plantas têm sido realizados, com resultados promissores. A Caulerpa mexicana,
exemplo de alga do gênero Caulerpa, apresenta potencial antinociceptivo e antiinflamatório
comprovado. O uso do extrato metanólico de C. mexicana no tratamento de animais em
choque não séptico induzido por zimosan, modelo semelhante ao ZIGI, demonstrou eficácia na
diminuição dos sinais clínicos da doença, com redução de até 62,8% dos sintomas
apresentados. O extrato de C. mexicana também teve efeito sobre a migração celular
peritoneal, semelhante ao efeito da droga dexametasona, com resultados de até 75,9% de
redução na migração celular. Os níveis séricos de IL-6 também sofreram redução no
tratamento com o extrato, na ordem de 75,3%. Os estudos demonstram a eficácia antiinflamatória do extrato de C. mexicana, evidenciando essa alga como uma futura fonte de
interesses para a imunofarmacologia.

Palavras-chave: Zimosan, MODS, choque não séptico, antiinflamatório, Caulerpa mexicana.
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CÓDIGO: SB0211
TÍTULO: Selaginella convoluta: Fonte de Alcaloides Bioativos?
AUTOR: DANIELLY OLIVEIRA DANTAS TRAJANO
ORIENTADOR: RAQUEL BRANDT GIORDANI
CO-AUTOR: ANA ELOIZA DE SOUZA

Resumo:

O uso de produtos naturais e seus derivados representam cerca de 50% de todos os
medicamentos em uso na clínica. Um quarto deles foi obtido a partir de plantas superiores, as
quais somam 83 espécies, dentre as quais apenas 16 não contêm alcaloides.
Os alcaloides são metabólitos secundários obtidos a partir de plantas, derivam de aminoácidos
e geralmente apresentam em sua estrutura um anel heterocíclico contendo nitrogênio. Estes
compostos têm demonstrado atividade biológica relevante e bastante útil para a saúde da
humanidade ao longo dos anos. Destaca-se que as 20 mais importantes famílias de plantas que
contêm alcaloides são encontradas no nordeste brasileiro.
O objetivo deste trabalho é extrair e purificar alcaloides bioativos de famílias
quimiotaxonomicamente relevantes localizadas nos biomas Mata Atlântica e Caatinga
presentes no Rio Grande do Norte.
Inicialmente, foi realizada a técnica de extração ácido/básica para obtenção dos
alcaloides e técnicas cromatográficas para o isolamento.
Selaginella convoluta
(Selaginellaceae) destacou-se dentre as plantas coletadas devido ao seu perfil alcaloídico. Os
alcaloides já foram isolados e a elucidação estrutural está sendo realizada através de análises
por Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas e Ressonância Magnética
Nuclear (mono e bidimensional). Aponta-se como perspectiva a avaliação das propriedades
farmacológicas desses alcaloides, com foco inicialmente no sistema nervoso central.

Palavras-chave: Alcaloides, Selaginella convoluta, Selaginellaceae, espectroscopia.
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CÓDIGO: SB0212
TÍTULO: O OLHO DO ROEDOR CREPUSCULAR MOCÓ (Kerodon rupestris) (Wied, 1820)
AUTOR: NAYRA DA SILVA RESENDE
ORIENTADOR: MIRIAM STELA MARIS DE OLIVEIRA COSTA
CO-AUTOR: FRANCISCO GILBERTO OLIVEIRA
CO-AUTOR: EXPEDITO SILVA DO NASCIMENTO JUNIOR
CO-AUTOR: PAULO LEONARDO ARAÚJO DE GÓIS MORAIS

Resumo:

O mocó (Kerodon rupestris) é um roedor da subordem Hystricomorpha, família
Caviidae, de hábitos crepusculares, habitante de ambientes semiáridos da região Nordeste
Brasileiro. O mocó tem olhos laterais situados em órbita óssea bem constituída e dotados de
musculatura extrínseca bem diferenciada. O estudo da anatomia descritiva e morfométrica do
olho do mocó mostrou parâmetros médios de diâmetro axial 10.7 ± 0.5 mm e diâmetro
equatorial de 11.6 ± 0.7 mm. Possui uma pupila em fenda vertical e um cristalino com
diâmetro axial médio de 5.4 ± 0.03 mm. A distância nodal posterior foi calculada em 6.74 mm,
e o fator de magnificação retiniana em 118 µm/grau. O formato do olho do mocó sugere que o
mesmo foi projetado para adquirir capacidade de uma maior sensibilidade absoluta à luz, em
detrimento da nitidez da imagem, compatível com uma visão sob condições de pouca
luminosidade, característico de um animal de padrão de atividade predominantemente
crepuscular.

Palavras-chave: Olho, Músculos extra-oculares, Kerodon rupestris, Retina.
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CÓDIGO: SB0215
TÍTULO: Avaliação estrutural e energética da Estreptomicina em complexo com o rRNA da
bactéria Thermus thermophilus.
AUTOR: JÉSSICA LAYANNE CABRAL AZEVEDO
ORIENTADOR: EUDENILSON LINS DE ALBUQUERQUE
CO-AUTOR: ARANTHYA HEVELLY DE LIMA COSTA
CO-AUTOR: JONAS IVAN NOBRE OLIVEIRA
CO-AUTOR: UMBERTO LAINO FULCO

Resumo:

A estreptomicina foi o primeiro agente específico efetivo no tratamento da
tuberculose que perdeu seu lugar devido a toxicidade. É um aminoglicosídeo que se liga ao
rRNA na subunidade 30s do ribossomo bacteriano e induz uma leitura equivocada do códigomolde do RNA mensageiro provocando erro na síntese proteica da bactéria. Neste estudo,
utilizamos uma estrutura cristalográfica que representa a complexidade da união do fármaco
Estreptomicina com o ribossomo da bactéria Thermus thermophilus (1IBK) a fim de
caracterizar energeticamente as peculiaridades das interações deste complexo. Através deste
estudo podemos verificar quais nucleotídeos do receptor se ligam mais fortemente com o
fármaco, e assim concluir quais deles efetivamente garantem a estabilidade do sistema
analisado, e quais são as forças intermoleculares envolvidas. Para isso, calculamos a energia de
interação individual entre cada nucleotídeo do sítio de ligação e a Estreptomicina por meio da
Teoria do Funcional da Densidade (DFT) e utilizando a Técnica de Fragmentação Molecular
com Capuzes Conjugados (MFCC). Os resultados mostram, portanto que os nucleotídeos
C1403 (-35,92 Kcal/mol), G886 (-35,61 Kcal/mol), A1492 (-34,88 Kcal/mol), A523 (-34,68
Kcal/mol) e C528 (-32,33 Kcal/mol) são os principais resíduos que contribuem para a
estabilidade desse fármaco no sítio, dentro de um grupo de 46 aminoglicosídeos contidos num
raio de 16 Å.

Palavras-chave: Tuberculose, Aminoglicosídeo, ribossomo, nucleotídeos, sitio de ligação.
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CÓDIGO: SB0218
TÍTULO: Retinol sérico de lactantes atendidas em um Hospital Universitário
AUTOR: CLEIDIJANE ANTERO DOS SANTOS
ORIENTADOR: DANIELLE SOARES BEZERRA
CO-AUTOR: LUCIANA CARDOSO CLEMENTINO
CO-AUTOR: DAYANNA JOYCE MARQUES QUEIROZ
CO-AUTOR: CÁLLYSSON PINHEIRO SILVA

Resumo:

A deficiência de vitamina A (DVA) constitui um dos principais problemas nutricionais
de populações de países em desenvolvimento. É considerada um importante fator de risco
para a mortalidade infantil. A dosagem de retinol sérico tem sido um dos testes bioquímicos
mais utilizados no diagnostico do estado nutricional de vitamina A (VA). O presente estudo
tem o objetivo de identificar o nível de retinol sérico de parturientes atendidas no Hospital
Universitário Ana Bezerra, localizado no município de Santa Cruz/RN. A quantificação do
retinol foi realizada por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). A média encontrada
dos níveis de retinol sérico foi de 30,82± 12,68 µg/dL, mostrando que as parturientes
apresentavam adequação do estado nutricional em retinol para o momento da investigação,
de acordo com o parâmetro adotado como referência (20µg/dL). Entretanto, foi encontrada
grande variação (2,12 ? 58,96 µg/dL) nas concentrações de retinol entre as amostras. Além
disso, quando avaliada a prevalência de inadequação do estado nutricional em retinol na
população, os resultados apontam que a DVA pode ser considerada um problema de saúde
pública moderado, uma vez que 17,8% das amostras apresentaram níveis inferiores ao valor
de referência. Tais achados poderão permitir que o conhecimento científico se traduza em
ações e programas de intervenção nutricional direcionados à população-alvo.

Palavras-chave: Deficiência de vitamina A, retinol sérico, estado nutricional.
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CÓDIGO: SB0222
TÍTULO: Detecção da expressão de IL-23 em lesões cutâneas de sarcoma de Kaposi
AUTOR: FRANCISCO JAMERSSON ARLINDO MIRANDA
ORIENTADOR: PAULA RENATA LIMA MACHADO
CO-AUTOR: KLEBER JUVENAL SILVA FARIAS
CO-AUTOR: JANAINA CRISTIANA DE OLIVEIRA CRISPIM FREITAS
CO-AUTOR: FRANCISCO PIGNATARO LIMA

Resumo:

Herpesvirus humano 8 (HHV-8) é o agente etiológico de todas as formas de sarcoma de
Kaposi (SK), incluindo SK-AIDS, SK clássico, SK endêmico e SK iatrogênico. Múltiplos fatores
estão relacionados a patogênese do SK, assim o objetivo desse trabalho foi avaliar a expressão
da citocina IL-23 em amostras de pacientes com SK-AIDS e SK clássico. As amostras foram
obtidas dos arquivos do Departamento de Patologia da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte e da Universidade de São Paulo. Foram incluídos 13 pacientes que apresentavam lesão
de pele características de SK, com confirmação histopatológica. Destes, 12 (92,3%) eram
homens e apenas um (7,6%) paciente pertencia ao sexo feminino. Das 13 amostras analisadas,
nove (69,2%) eram de SK-AIDS e quatro (15,4%) de SK clássico. A imunohistoquímica para
detecção de IL-23 foi realizada com cortes em lâminas silanizadas de biópsias fixadas em
formol tamponado e incluídas em parafina, utilizando anticorpos monoclonais anti-IL-23
(Abcam). As lesões de SK foram classificadas histologicamente em estágio de mácula (23%),
pápula (31%), placa (23%) e nodular (23%). Das amostras analisadas, 61,5% (8/13)
apresentaram marcação para IL-23. O eixo IL-23/IL-17 tem importante papel para o
desenvolvimento da inflamação crônica. Nesse estudo foi possível a detecção de IL-23 na
maioria das amostras, particularmente no estágio nodular, caracterizado histologicamente por
elevada densidade de células fusiformes, endoteliais e inflamatórias.
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CÓDIGO: SB0224
TÍTULO: Descrição quântica da estrutura tripla hélice da fibra colágena
AUTOR: KATYANNA SALES BEZERRA
ORIENTADOR: ALEXANDRE FLAVIO SILVA DE QUEIROZ
CO-AUTOR: EUDENILSON LINS DE ALBUQUERQUE
CO-AUTOR: JONAS IVAN NOBRE OLIVEIRA
CO-AUTOR: UMBERTO LAINO FULCO

Resumo:

O colágeno apresenta importância fundamental na constituição da matriz extracelular
do tecido conjuntivo. A sequência dos aminoácidos na estrutura de uma tripla hélice pode ser
representada como a sequência Gly-X-Y, onde Gly é o aminoácido glicina e os resíduos X e Y
são na maior parte aminoácidos de prolina, alanina e hidroxiprolina, respectivamente.
Abordagens experimentais têm sido utilizadas para descrever a estabilidade do colágeno. No
entanto, ainda não foi realizada uma análise sobre a energia de interação entre os resíduos de
aminoácidos do colágeno. O objetivo deste trabalho foi investigar as energias de interação dos
resíduos de aminoácidos do tropocolágeno através de cálculos ab initio. A simulação
computacional foi baseada na teoria do funcional da densidade (DFT), utilizou-se uma
aproximação da densidade local (LDA), em um raio de interação de 8,0 angstroms e uma
abordagem de MFCC particular para descrever os sistemas estudados. Após os cálculos,
concluímos que a energia de interação entre os resíduos de aminoácidos intercadeias no
tropocolágeno foi o que determinou a estabilidade da estrutura. Principalmente, pelos
resíduos de argininas e hidroxiprolinas. A energia de interação entre esses resíduos foi
fortemente negativa, que pode ser atribuído ao elevado número de ligações de hidrogênio
entres os grupos dos NH e C=O adjacentes ao C alfa, acarretando maior interação entre as
cadeias, e favorecendo a estabilidade.

Palavras-chave: Colágeno, estabilidade, MFCC, energia de interação.
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TÍTULO: Vitamina A no leite materno de puérperas residentes do município de Santa Cruz-RN
AUTOR: SAHRA BRENA DE OLIVEIRA LIBANIO
ORIENTADOR: DANIELLE SOARES BEZERRA
CO-AUTOR: LICAONIA MARA DE SOUZA
CO-AUTOR: CLEIDEJANE LIMA SALUSTINO
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Resumo:

A Deficiência de Vitamina A (DVA) pode trazer consequências negativas ao grupo
materno-infantii e contribuir, mesmo em níveis subclínicos, para a morbimortalidade por
infecções comuns da infância. O leite materno (LM) é indicado como o alimento ideal para a
criança nos seus primeiros meses de vida, devido às suas propriedades nutricionais e
antiinfecciosas. Além disso, ele é considerado a principal fonte de vitamina A (VA) nos seis
primeiro meses de vida do lactente. Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo
identificar o nível de retinol no leite colostro de puérperas atendidas no Hospital Universitário
Ana Bezerra, localizado no município de Santa Cruz/RN. A quantificação do retinol no LM foi
realizada por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). O estudo contou com a
participação de 37 voluntárias com idade média de 23,73 ± 5,37 anos Após as análises de
retinol no leite, foi encontrada a mediana 36,07 &#956;g/dL (13,77?57,22), o que representa
adequação do estado nutricional em VA para o momento da investigação, tendo em vista que
o resultado apresentou-se superior ao ponto de corte utilizado como referência
(30&#956;g/dL). Apesar de o valor de tendência central não ter evidenciado deficiência,
quando avaliados os casos individualmente, foi encontrada alta prevalência (33,2%) de
inadequação do status de retinol no LM, indicando um grave problema de saúde pública e
evidenciando a população estudada como de risco para o desenvolvimento da DVA.
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CÓDIGO: SB0231
TÍTULO: Síndrome de Berardinelli-Seip: Uma abordagem epidemiológica e molecular.
AUTOR: LÁZARO BATISTA DE AZEVEDO MEDEIROS
ORIENTADOR: JULLIANE TAMARA ARAUJO DE MELO
CO-AUTOR: VERÔNICA KRISTINA CÂNDIDO DANTAS

Resumo:

A Lipodistrofia generalizada congênita, conhecida por Síndrome de Berardinelli-Seip
(SBS), é uma doença autossômica recessiva rara caracterizada pela ausência de tecido adiposo
subcutâneo, resultando em distúrbios no metabolismo dos carboidratos e lipídios, resistência
insulínica, retardo mental e envelhecimento precoce. Foram registrados cerca de 250 casos e o
Nordeste do Brasil representa a maior prevalência de SBS no mundo. O objetivo deste trabalho
é mapear a distribuição de pacientes com SBS no Nordeste do Brasil e compreender os
mecanismos moleculares relacionados ao envelhecimento precoce. Observou-se que 39 dos
250 casos foram registrados no Nordeste do Brasil, representando 16% da prevalência no
mundo. Adicionalmente, 80% dos pacientes com SBS estão localizadas no Rio Grande do Norte
(RN), na região do Seridó (41,93%). Também foi verificado que 56,3% dos pacientes com SBS
são do sexo feminino. Uma vez que o envelhecimento precoce está associado a danos no DNA
causados por acúmulos de radicais livres, será investigada a ocorrência de polimorfismos não
sinônimos (SNPs), que podem alterar a função das enzimas essenciais no reparo do DNA.
Concomitantemente, pretende-se verificar o consumo alimentar dos pacientes com SBS e
avaliar o nível de conhecimento dos profissionais de enfermagem das cidades do RN onde
foram detectados os casos de SBS.

Palavras-chave: Síndrome de Berardinelli-Seip; Epidemiologia; Envelhecimento precoce.
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CÓDIGO: SB0232
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE SISTEMAS PARTICULADOS DE
QUITOSANA PARA A LIBERAÇÃO CONTROLADA DE PAPAÍNA
AUTOR: SARA RAYANA MORAIS FERNANDES
ORIENTADOR: WALDENICE DE ALENCAR MORAIS

Resumo:

Os sistemas poliméricos destacam-se entre os sistemas de liberação, por possuírem
uma boa estabilidade físico-química e biológica. Atualmente, o polímero natural quitosana é
bastante empregado como carreador de fármacos. O objetivo do trabalho é desenvolver e
caracterizar sistemas particulados de quitosana contendo papaína, uma enzima extraída do
látex do mamão, permitindo uma nova abordagem nanotecnológica. Os sistemas particulados
poliméricos foram preparados pela técnica de gelificação ionotrópica. Soluções de papaína em
tampão fosfato pH 8,0 (0,5%, 1% e 2%) foram submetidas aos sistemas poliméricos para a
incorporação da enzima. As amostras foram centrifugadas, liofilizadas e caracterizadas por
potencial zeta, espectroscopia de absorção na região do infravermelho (FTIR), difração de
raios-x (DRX) e calorimetria exploratória diferencial (DSC). A taxa de incorporação foi
determinada por espectrofotometria UV/Vis, tendo como resultados 32,76 ± 1,04%, 28,72 ±
0,91% e 17,40 ± 0,46% para as concentrações de 0,5%, 1%, e 2%, respectivamente. Os valores
de potencial zeta correspondentes foram de 37,1 ± 4,1 mV, 42,7 ± 2,6 mV, e 44,06 ± 1,6 mV,
sugerindo uma saturação dos sistemas poliméricos com a papaína. Os resultados de FTIR, DRX
e DSC também confirmam a presença da enzima pelo padrão diferente obtido entre os
sistemas particulados sem e contendo a papaína. A técnica mostrou-se eficaz na obtenção de
novos sistemas de liberação de quitosana contendo papaína.
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CÓDIGO: SB0234
TÍTULO: Bioquímica Quântica na Descrição de Interações entre o Agonista Parcial Bromo
Wilardina e o Receptor AMPA
AUTOR: DALILA NASCIMENTO MANSO
ORIENTADOR: UMBERTO LAINO FULCO
CO-AUTOR: EUDENILSON LINS DE ALBUQUERQUE
CO-AUTOR: JULIANA MEDEIROS DE OLIVEIRA
CO-AUTOR: JOSE XAVIER DE LIMA NETO

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 foi obtido o
agonista parcial de Bromo Wilardina. Pesquisas recentes sobre a interação entre drogasreceptor utilizando ferramentas computacionais tem se mostrado eficazes na obtenção de
dados detalhados sobre o funcionamento desses complexos. Assim, a técnica de
fracionamento molecular com caps conjugados (MFCC) tem se mostrado eficaz ao mostrar as
áreas de maior interação entre ligante-receptor. Utilizando as estruturas cristalográficas do
complexo de GluA2-wilardina foi possível identificar os aminoácidos com maior atração e
repulsão pelo ligante wilardina, juntamente com a distância em que cada resíduo se situa no
receptor. O aminoácido Glu705 foi identificado como o resíduo de maior interação com os
ligantes, enquanto Gly731 é o resíduo com maior energia de repulsão. Juntamente com a
confirmação de dados experimentais, também foram obtidos Leu650, Pro478, Leu479, Tyr450,
Thr707, Tyr732, como resíduos importantes para a manutenção das funções do receptor. Com
a obtenção destes dados é possível o design de novos fármacos mais eficientes e o
conhecimento detalhado do sitio de ligação de GluA2.
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105

XXIV CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA

CÓDIGO: SB0237
TÍTULO: Prospecção de alcaloides bioativos da família Fabaceae
AUTOR: ANA ELOIZA DE SOUZA
ORIENTADOR: RAQUEL BRANDT GIORDANI

Resumo:

A família Fabaceae (Leguminoseae) é uma das maiores dentre as dicotiledôneas com
cerca de 650 gêneros e 18.000 espécies. Os alcaloides biossintetizados por essa família foram
pouco investigados até hoje, constituindo um relevante nicho de pesquisa. Neste trabalho o
objetivo é extrair, purificar e elucidar alcaloides bioativos de espécies da família Fabaceae de
ocorrência no RN coletadas no bioma da Mata Atlântica e da Caatinga. A obtenção dos
extratos foi padronizada através de extração ácido/base gerando três frações as quais foram
submetidas a um processo de triagem por cromatografia em camada delgada reveladas com
Dragendoff. Foi verificada a presença de conteúdo alcaloídico nas frações n-butanol e
diclorometano, sendo esta última mais significativa. Dentre as plantas coletadas Tephrosia
purpurea e Erythrina velutina mostraram-se as mais promissoras cuja análise estrutural está
em andamento. Embora já existam estudos químicos da E. velutina nativas do Sudeste estes
ainda são escassos com espécies nativas do Nordeste considerando que as condições
edafoclimáticas são diferentes e podem influenciar no perfil dos alcaloides. Isso se torna
relevante ao observarmos que dentre as espécies de Fabaceae investigadas neste estudo,
aquelas coletadas na região da Caatinga nordestina se mostraram com maior repertório de
importantes compostos bioativos como os alcaloides para futuros testes biológicos.
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CÓDIGO: SB0242
TÍTULO: Tradução, adaptação e validação de indicadores de boas práticas de segurança do
paciente
AUTOR: BRUNO RENAN RIBEIRO GOMES LINARD
ORIENTADOR: ZENEWTON ANDRE DA SILVA GAMA
CO-AUTOR: LAIANE GRAZIELA PAULINO DA COSTA

Resumo:

Eventos adversos relacionados com o cuidado à saúde são cada vez mais frequentes no
ambiente hospitalar. O National Quality Forum (NQF) dos Estados Unidos recomenda 34
práticas seguras para o aprimoramento da qualidade na área da saúde, porém, é importante
analisar a validade dessas práticas antes de implantá-las em hospitais brasileiros.
Teve como objetivo avaliar a validade de face (lógica ou aparente) das recomendações
internacionais de segurança em relação à sua aplicabilidade em hospitais brasileiros, segundo
os profissionais da saúde.
Trata-se de um estudo com desenho observacional transversal, onde a população foi
composta por profissionais, gestores, docentes/pesquisadores e discentes da área da saúde.
Foram utilizados como instrumentos de coleta de dados questionários estruturados e
autoadministrados, aplicados em cinco encontros de um Ciclo de Estudos realizado no Hospital
Universitário Onofre Lopes (Natal-RN). Foi questionada a importância das recomendações do
NQF no Brasil, com opções de resposta em uma escala de Likert de cinco pontos, sendo
descritas as frequências relativas (FR) e absolutas (FA) da opção ?Concordo Totalmente? para
cada recomendação.
Foram analisadas 31 das 34 recomendações do NQF. A amostra foi composta na
maioria dos encontros por profissionais do sexo feminino (média 78%) e média de idade de 36
anos. Média de 48 participantes respondeu. A maioria de enfermeiros e aproximadamente a
metade do total (53%) exercia função técnica em hospitais.
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TÍTULO: Utilização de um software na avaliação de consumo alimentar de idosos
institucionalizados: um relato de experiência.
AUTOR: LEYLANE DE OLIVEIRA LESSA
ORIENTADOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS PEDROSA SCHWARZSCHILD
CO-AUTOR: THIAGO COUTO DA SILVEIRA ARAÚJO
CO-AUTOR: MICHELLE CRISTINE MEDEIROS DA SILVA

Resumo:

Foi desenvolvido um relato de experiência sobre a utilização de software como
metodologia de avaliação e análise do consumo alimentar e dietético de idosos
institucionalizados, que faz parte do projeto ?Envelhecimento humano e saúde - a realidade
dos idosos institucionalizados da cidade do Natal/RN?. O referencial do relato é permeado
pela concepção de Marie-Christine Josso sobre a distinção dos conceitos de ?vivências? e
?experiências?. A nutrição permite uma ramificação na vertente de consumo alimentar, área
em que foi realizado o relato de experiência fruto do projeto piloto ocorrido em uma
instituição de longa permanência. A metodologia da vivência/ação se refere ao método de
registro alimentar pesado conduzido na instituição e a transferência dos dados dos formulários
para o banco de dados no Excel, para facilitar a inserção no software. As vivências e
experiências se subdividiram em: fichas técnicas de preparação; padronização das porções e
consumo; rejeito; inserção e análise dos dados no software. Com as reflexões realizadas com
base nas vivências, concluiu-se que a realização de tabulações e cálculos antes da utilização do
software facilitou o processo de trabalho. Novos estudos que auxiliem na quantificação do
rejeito precisam ser realizados. O software apresentou limitações operacionalização,
destacando a perda recorrente de dados com a introdução de novas informações no
programa.
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TÍTULO: Percepção ambiental de pescadores e aquicultores e Acarí e Itajá/RN sobre a
qualidade da água dos açudes
AUTOR: ADRIANA DE SOUZA SANTOS
ORIENTADOR: IVANEIDE ALVES SOARES DA COSTA
CO-AUTOR: JESSICA ROBERTS FONSECA
CO-AUTOR: DUANE EMÍLIA DA NÓBREGA SALVIANO

Resumo:

Visamos conhecer a percepção ambiental de aquicultores e pescadores que trabalham
em dois açudes do semiárido do RN, por meio de uma entrevista semiestruturada com
questões abertas e fechadas. Foram realizadas 52 entrevistas com os pescadores e os
aquicultores, sendo 29 em Acarí e 23 em Itajá. As questões elaboradas eram referentes aos
temas: eutrofização, cianobactérias, cianotoxinas e saúde humana e ambiental. Os resultados
demonstram que 96% dos entrevistados desconhecem o termo ?eutrofização?. Em relação ao
conhecimento das cianobactérias, 37% dos entrevistados afirmaram saber o que são, desses,
21% informaram que elas são bactérias. Em relação às cianotoxinas e à saúde, 71% afirmaram
que elas podem causar problemas de saúde, 10% afirmaram que elas não podem e 20%
afirmaram não saber se elas podem ou não afetar a saúde da população. Em relação à
possibilidade de ocorrer a acumulação de microcistinas no pescado, 12% informaram que pode
ocorrer e 87% informaram que não pode ocorrer. Em relação à pergunta sobre a possibilidade
das cianotoxinas estarem dentro do peixe, 54% afirmaram que é possível, 19% afirmaram que
não é possível e 27% afirmaram não saber . Em relação às entrevistas realizadas, é possível
afirmar que elas poderão servir de base para futuras ações de educação ambiental, onde
poderão ser realizadas palestras e oficinas com temas relacionados às questões das
entrevistas.
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TÍTULO: PERFIL ALIMENTAR DE ESTUDANTES: CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANEJAMENTO DE
CARDÁPIOS DE UM RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO.
AUTOR: SANDRA AZEVEDO QUEIROZ
ORIENTADOR: DINARA LESLYE MACEDO E SILVA CALAZANS
CO-AUTOR: TAIANA BRITO MENÊZES
CO-AUTOR: INGRID WILZA LEAL BEZERRA
CO-AUTOR: BÁRBARA LAYANE CARVALHO DE ARAÚJO SILVA

Resumo:

Trata-se de um estudo descritivo exploratório de cunho quantitativo, o qual objetivou
identificar os principais alimentos consumidos pelos universitários da Faculdade de Ciências da
Saúde do Trairí (FACISA/UFRN), assim como investigar os tabus, intolerâncias e alergias
mencionadas, a fim de subsidiar o planejamento de cardápios para o restaurante universitário.
participaram do estudo 221 estudantes da referida unidade acadêmica especializada. todos os
dados foram obtidos através da aplicação de questionários com questões abertas sobre os
hábitos, alergias, tabus e restrições alimentares. aplicou-se estatística descritiva para
tratamento dos dados através do programa stata (data analysesandstatistical software). No
perfil dos estudantes predominou o sexo feminino e idade média de 20 anos. As preparações
mais consumidas no almoço pelos estudantes foram salada crua (69%), carne bovina assada
(67%), arroz branco (74%), feijão carioca (79%) e suco (79%). Apenas 1% dos entrevistados
apresentou restrição alimentar devido à presença de uma patologia (gastrite), 12% deles
assumiram possuir algum tabu alimentar e 14% relataram portar alergias alimentares.As
informações coletadas serão relevantes para o planejamento inicial de cardápios do
restaurante com vistas a minimizar rejeições aos alimentos fornecidos ao adequá-los aos
hábitos alimentares da clientela. Também direciona possíveis atividades de educação
nutricional com o objetivo de recuperar a saúde dos estudantes.
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CÓDIGO: SB0249
TÍTULO: TRAUMA DA MEDULA ESPINHAL E CUIDADOS DE ENFERMAGEM: revisão integrativa
da literatura
AUTOR: RONIS RIBEIRO PINHEIRO
ORIENTADOR: ELIANE SANTOS CAVALCANTE

Resumo:

Objetivamos nesse estudo identificar por meio de uma revisão integrativa o
conhecimento produzido no âmbito nacional acerca do Traumatismo Raquimedular e cuidado
de enfermagem a essas vitimas. O levantamento dos dados foi efetuado no mês de janeiro de
2013 nas bases de dados BDENF, LILACS, SciELO, MEDLINE e PUBMED, por meio dos
descritores: cuidados de enfermagem, processos de enfermagem lesão da medula espinhal e
traumatismo da medula espinhal. Foram selecionadas 41 produções científicas e os resultados
dos estudos encontrados enfatizaram os aspectos fisiopatológicos e assistenciais de
enfermagem na reabilitação da pessoa com lesão medular, independência funcional,
experiência de ensino-aprendizagem do cuidado para familiares, incentivo ao autocuidado e
necessidade de qualificação da equipe de enfermagem que lidam com essas vítimas. Faz-se
necessário intervenções de enfermagem, visando promover melhor qualidade de vida aos
pacientes lesados medulares agregando medidas para autocuidado e enfrentamento da
limitação física.
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TÍTULO: Diversidade dos peixes e ecologia reprodutiva de cascudo, Hypostomus pusarum e da
branquinha, Psectrogaster rhomboides do rio Acauã e do açude Marechal Durta, Rio Grande
do Norte
AUTOR: LOUISE THUANE BARRETO DE LIMA
ORIENTADOR: SATHYABAMA CHELLAPPA
CO-AUTOR: EMILLY KATALINE RODRIGUES PESSOA
CO-AUTOR: WALLACE SILVA DO NASCIMENTO

Resumo:

O presente trabalho verificou a diversidade de peixes da bacia hidrográfica PiranhasAssú e a ecologia reprodutiva de Hypostomus pusarum capturados no açude Marechal Dutra,
Rio Grande do Norte. As capturas dos peixes foram realizadas mensalmente de agosto de 2012
a junho de 2013, com o auxílio de pecadores locais. Em laboratório, os peixes foram
identificadas taxonomicamente, pesados, medidos, e o sexo foi identificado. Foram
determinados a estrutura em comprimento e peso, a proporção sexual, estágios de maturação
das gônadas e o período reprodutivo de H. pusarum através do IGS.
Foram capturados 896 peixes, distribuídos em quatro ordens, 11 famílias e 22
espécies, sendo 17 endêmicas, quatro introduzidas de outras bacias e uma exótica. A única
espécie exótica registrada, a tilápia do Nilo, Oreochomis niloticus, foi mais expressiva em
número de indivíduos (24,9%) seguida pela espécie nativa piau-preto, Leporinus piau (18,8%).
O coeficiente angular para ambos os sexos de H. pussarum foi 2,3735 indicando que apresenta
um crescimento do tipo alométrico negativo, ganhando mais incremento em comprimento do
que em peso.
A caracterização macroscópica das gônadas indicou quatro estados de maturação
gonadal: imaturo, em maturação, maduro e esvaziado. A variação mensal média do IGS do H.
pussarum apresentou valor mais alto no mês de abril (6,38). Quanto à fecundidade absoluta
por lote, o número médio de ovócitos vitelogênicos foi de 756,85. A espécie apresenta desova
do tipo parcelada.
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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 um teste piloto acerca do uso da acupressão em grávidas
durante o ciclo gestatório como terapêutica complementar para aliviar desconfortos desta
fase. 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. Baseado em revisão de literatura construiu-se instrumento de coleta
de dados que abrangesse os desconfortos mais frequentes durante a gestação para direcionar
acupressão específica para cada um destes e após 4 encontros abordar a gestante com a
seguinte questão norteadora: Como foi para a senhora a experiência da acupressão? Relatos
das gestantes estão validando o teste piloto. Diante disto o projeto encontra-se em aguardo da
liberação do comitê de ética para o desenvolvimento da pesquisa.
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Resumo:

As fendas orais caracterizam-se pela formação incompleta das estruturas que separam
a cavidade nasal e oral onde, fatores ambientais e genéticos estão envolvidos. O objetivo foi
avaliar a frequência dos polimorfismos dos genes MTHFR 677C>T, MTR 2756A>G e MTRR
66A>G em pacientes com fendas orais não-sindrômicas atendidos através do Programa de
Pacientes Fissurados no Hospital Heriberto Bezerra-UFRN. Um total de 140 indivíduos com
fendas orais não-sindrômicas e suas mães e 140 indivíduos controles com suas mães, foram
submetidos a um questionário familiar e a coleta de sangue para extração do DNA e
genotipagem através de PCR-RFLP. A maioria dos pacientes possuem fenda lábio-palatina
(55,8%), seguida da palatina isolada (24,2%) e da labial (20%), onde 62% dos pacientes eram
do sexo masculino e 48% do sexo feminino. Após subdivisão em função do tipo de fenda
constatou-se uma prevalência do sexo masculino nas fendas do tipo lábio-palatina (69%) e
labial (69,2%) e do feminino (59%) no caso das fendas palatinas isoladas. Os polimorfismos dos
genes MTHFR 677C>T, MTR 2756A>G e MTRR 66A>G não apresentaram associação com as
fendas orais. O perfil dos pacientes analisados concorda com o relatado na literatura,
entretanto, para este numero de pacientes com fendas orais não-sindrômicas estudados até o
momento, não foi observada uma associação dos polimorfismos analisados com o
desenvolvimento das fendas orais.
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Resumo:

As Plantas são continuamente expostas a condições ambientais adversas e,
objetivando a aclimatação, alteram sua expressão gênica. Para tanto, fatores de transcrição
são ativados por vias de sinalizações específicas, podendo ser regulados por RNAs não
codantes, como os microRNAs (miRNAs). O objetivo desse trabalho foi encontrar possíveis
miRNAs que regulam a ativação de fatores de transcrição associados à resposta ao estresse
abiótico e seus genes alvos. Para isso, três análises de comparação em bancos de dados
biológicos foram aplicadas: (1) com um grupo de interações miRNA-genes alvos já descridos na
literatura; (2) com um grupo de Sequências de Domínio Completo (CDS), responsáveis pela
resposta da planta ao estresse abiótico; e (3) com dados de transcriptoma de feijão caupi
(Vigna unguiculata), com o objetivo de identificar homólogos a um miRNA conservado em
várias espécies vegetais, o miRNA398. Essas análises foram realizadas com o auxílio dos
programas psRNATarget, TAPIR e miRAnda. A partir dessas análises, 13 novos esboços de
inibição dos CDSs por miRNA foram encontrados. Adicionalmente, utilizando ferramentas
como BLAST, ClustalW e RNAz, foi possível identificar dois prováveis precursores do miR398
em V. unguiculata, com alta similaridade aos encontrados em outros vegetais, conservando os
seus respectivos mRNAs alvos. A identificação in silico dessas novas interações miRNA/mRNA e
de prováveis homólogos ao miR398 forneceu suporte para novas abordagens experimentais.
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Resumo:

O rápido envelhecimento das sementes oleaginosas causam elevadas perdas para o
agronegócio, pois leva a deterioração das reservas lipídicas e a perda da qualidade fisiológica
dessas sementes. A teoria oxidativa do envelhecimento propõe uma relação direta entre a
produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) e tal processo. Para não proporcionarem
danos as células, as EROs precisam ser rapidamente neutralizadas pelos componentes do
sistema antioxidante, como a catalase (CAT) e ascorbato peroxidase (APX). O objetivo deste
estudo foi avaliar a influência do envelhecimento sobre a atividade do sistema antioxidante,
durante a germinação e desenvolvimento pós germinativo. Para tanto, sementes de girassol
foram submetidas a envelhecimento acelerado pelo método Gerbox® por 0, 3, 6 e 9 dias e
semeadas em papel toalha por 72h sob condições controladas, juntamente á sementes de
cártamo. O envelhecimento provocou a diminuição na germinação, no estabelecimento de
plântulas e na atividade de CAT e APX, além do aumento no conteúdo de H2O2 e de lipídios
peroxidados em 9 dias de tratamento. Nas plântulas das mesmas a atividade de CAT diminuiu
e não houve diferença significativa no conteúdo de H2O2, quando comparado ao controle,
provavelmente, devido ao aumento da atividade de APX. Conclui-se que o envelhecimento
altera a atividade do sistema antioxidante tanto no estágio quiescente quanto no pósgerminativo, além de acarretar a perda da capacidade qerminativa e de desenvolvimento.
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Resumo:

O granuloma periapical é uma lesão inflamatória crônica no ápice de um dente
desvitalizado. O cisto radicular é um cisto odontogênico inflamatório. O objetivo desse estudo
foi analisar a histomorfologia dos granulomas periapicais e cistos radiculares, fornecendo uma
base para o estudo imuno-histoquímico sobre a resposta citotóxica que será realizado nestas
lesões. A amostra foi composta por 25 casos de cada lesão arquivados no serviço de Anatomia
Patológica da Disciplina de Patologia Oral do Departamento de Odontologia da UFRN. A análise
estatística foi feita pelo software SPSS versão 17.0. Os resultados mostraram com relação ao
infiltrado inflamatório que os granulomas periapicais analisados tinham em 84% dos casos, um
infiltrado intenso, em 12% moderado e em 4% leve. Em relação aos cistos radiculares, 56%
exibiram um infiltrado do tipo intenso, 32% moderado e 12% leve. Quanto à espessura
epitelial, 58% dos casos eram do tipo atrófico e 42% hiperplásico. Nossas conclusões parciais
denotam que tanto os granulomas periapicais quanto os cistos radiculares apresentaram
predominantemente um infiltrado inflamatório do tipo intenso, o que corrobora a importância
da resposta inflamatória na tentativa de controlar os agentes agressores em lesões periapicais.
A maior parte das amostras que continham um infiltrado intenso estava associada à presença
de um epitélio atrófico, portanto, nesta amostra não houve relação entre o grau de
intensidade da inflamação e a espessura do epitélio.
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Resumo:

O objetivo deste estudo foi compreender a natureza do tempo livre e as atividades de
lazer em estudantes de graduação da UFRN, relacionando-as como experiência de fluxo. Tratase de uma pesquisa descritiva que utilizou como instrumento a entrevista. O grupo investigado
foi constituído de 12 estudantes: 5 educação física, 4 enfermagem e 3 fisioterapia. Resultados:
Os investigados têm lazer como sendo qualquer atividade que lhe proporcione prazer, alegria
e sentir-se bem; 83,33% possuem de 3 a 5 horas livres semanal para o lazer, 50% possui de 15
a 18 horas em finais de semana, já 50% afirma possuir em média 60 dias de férias; Principais
atividades de lazer que praticam: corrida, caminhada, musculação, internet e leitura;
Aprendizagem, diversão, o ambiente, as pessoas despertam interesses nas atividades de lazer;
Para o desenvolvimento pessoal o lazer contribui para a saúde e relaxamento, trazendo novas
aprendizagens; 100% afirmaram que o lazer é importante para sua vida; O lazer dos
investigados está atendendo as funções de descanso e divertimento, que possuem bastante
tempo livre para o lazer e que as atividades de lazer que desenvolvem estão mais relacionadas
aos conteúdos físicos e esportivos. Conclui-se que a natureza do tempo livre dos investigados é
importante e que as atividades atendem os conteúdos culturais do lazer como, o físicoesportivo, intelectuais, artísticos e culturais, bem como o lazer que desenvolvem está
relacionado com atividade de fluxo.
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Resumo:

A dengue é causada por um vírus RNA de fita simples polaridade positiva, pertencente
ao gênero Flavivirus, família Flaviviridae, contendo quatro sorotipos antigenicamente
relacionados (DENV 1-4). A transmissão da doença ocorre através dos vetores artrópodes
Aedes aegypti e Aedes albopictus presentes nas áreas tropicais e subtropicais mais povoadas
do mundo. O monitoramento viral dos sorotipos de dengue circulantes no Rio Grande do
Norte durante esse estudo confirmou 403 casos da doença. O objetivo deste trabalho foi
realizar a vigilância virológica do dengue no Estado do Rio Grande do Norte (RN) nos anos de
2011 e 2012. Casos notificados de dengue foram analisados pelo Laboratório Central Dr.
Almino Fernandes (LACEN/RN) e pelo Laboratório de Doenças Infecciosas e do Câncer (Ladic),
sendo submetidos às técnicas de isolamento viral e RT-PCR, respectivamente. Dentre o
número total de análises realizadas, 10,67% delas foram confirmadas apenas pela técnica de
RT-PCR. Os sorotipos DENV-1, 2 e 4 co-circularam no ano de 2011, enquanto no ano seguinte,
o único sorotipo circulante foi o DENV-4. Natal foi o município mais afetado pela doença. O
mês de maio apresentou o maior número de casos incidentes e o vírus prevaleceu na faixa
etária de 0 a 10 anos. Tais resultados são de fundamental importância para o controle da
dengue no Estado, pois, por receber um intenso fluxo de pessoas anualmente, o RN
necessitava de um sistema que pudesse prevenir surtos e epidemias.
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Resumo:

As proteínas bioativas de plantas são conhecidas por seu potencial tóxico e
antimetabólico na defesa vegetal contra fitopatógenos e/ou herbívoros. Inibidores de
proteases, lectinas e vicilinas são algumas destas proteínas capazes de causar alguma alteração
em ciclos vitais de organismos prejudiciais à planta. Por essa razão, cada vez mais pesquisas
relacionadas ao estudo de como essa propriedade poderia interferir no desenvolvimento de
insetos-praga têm sido realizadas, tendo em vista o fato de se tratar de mecanismos
naturalmente selecionados ao longo da evolução pelas plantas para sua defesa contra
predadores. O presente projeto visa, através de ensaios in vitro (colorimétricos, quantitativos
e qualitativos) e in vivo (bioensaios com dietas artificiais), realizar uma prospecção de algumas
proteínas bioativas presentes em sementes de plantas do bioma da caatinga com potencial
atividade bioinseticida contra Callosobruchus maculatus (gorgulho de feijão de corda),
Zabrotres subfasciatus (gorgulho de feijão comum) e Plodia interpuctella (traça-indiana-dafarinha). Nossos resultados preliminares com extratos e frações de sementes da leguminosa
Amburana cearensis (Cumaru) mostram por ensaio in vitro a presença de proteínas de ligação
à quitina e inibidores de proteases nos tegumentos e cotilédones das sementes. As próximas
etapas da iniciação científica envolvem a realização dos ensaios biológicos (atividade
bioinseticida).
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Resumo:

A mortalidade materna e infantil está condicionada à falta de reconhecimento destes
eventos como problema social e político e à deficiência da qualidade dos serviços de saúde
oferecidos às mulheres no ciclo gravídico-puerperal e ao recém-nascido. Este trabalho busca
investigar como a atenção ao pré-natal, ao parto e ao recém-nascido está presente nas
discussões e pactuações da Comissão Intergestores Bipartite/RN e nas deliberações do
Conselho Estadual de Saúde, no período 2004/2012. Tratou-se de pesquisa documental em
que foram analisadas atas das reuniões plenárias das duas instâncias. O marco inicial justificase pelo lançamento (2004) do Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e
Neonatal, proposto pelo Ministério da Saúde em articulação com estados e municípios. Foi
feita a leitura flutuante das atas e identificada presença da temática em estudo; construiu-se
um quadro de análise tendo como referência a articulação do desenvolvimento da política
estadual com diretrizes da Política Nacional. Definiram-se cinco categorias de análise para
expor os resultados: Infraestrutura dos Serviços de Saúde, Planejamento, Organização do
Processo de Trabalho, Educação na Saúde e Financiamento. Constatou-se a necessidade de
pactuar, discutir e deliberar outras subtemáticas como a situação de mulheres negras, rurais e
vítimas de aborto inseguro, consideradas problemas de saúde pública, assim como pautar com
maior assiduidade e relevância a temática da atenção materno-infantil.
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Resumo:

Objetivo: Avaliar a prevalência de sobrepeso/obesidade e a sua correlação com
medidas antropométricas, nível de condicionamento físico e função pulmonar em escolares.
Método: Participaram do estudo 330 escolares, com faixa etária de 10 a 14 anos, de sete
instituições públicas da cidade de Santa Cruz/RN, estando os mesmos cursando entre o 4° a 9°
ano do ensino fundamental. A presente pesquisa foi dividida em duas fases: 1- avaliação da
prevalência de obesidade/sobrepeso ? na qual foram mensurados: IMC, MC, estatura, relação
cintura/quadril, CC e o índice C nos 330 escolares; 2- avaliação da função pulmonar, % de
gordura e o VO2máx de todos os escolares com sobrepeso/obesidade identificados na fase 1,
em comparação com um número equivalente de escolares eutróficos. Resultado: Dos 330
escolares avaliados 58% eram do sexo feminino e 42% do sexo masculino. O IMC na amostra
foi 4% de obesos, 13% sobrepeso e eutróficos 77%. Na segunda fase da pesquisa verificou-se
que não houve diferença significativa na PEmáx, PImáx, PEF, relação VEF1/CVF e o FEF25-75%
dos grupos G1 e G2. Já os valores de VEF1, CVF, índice C e a % de gordura foram
significativamente maiores no G1. Os valores VO2máx foi significativamente maiores do G2.
Conclusão: A prevalência de sobrepeso/obesidade se deu menor quando comprada a outros
estudos. O excesso de peso teve influencia de forma mais marcante e negativa sobre o nível de
condicionamento físico, contudo não demonstrou influência sobre a função pulmonar.
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Resumo:

Nanogéis foram aplicados em vários campos da medicina e biologia, devido a
propriedade de promover a liberação de fármacos por via intravenosa e intracelular. Entre as
numerosas macromoléculas que podem ser utilizadas para a formação de nanogéis,
polissacarídeos são extremamente vantajosos por serem, geralmente, não tóxicos e
biocompatíveis, e mostram um número de propriedades físico-químicas peculiares que os
tornam adequados para diferentes aplicações em sistemas de entrega de fármacos. Este
trabalho teve o objetivo pioneiro da produção e caracterização de nanogéis por meio do
polissacarídeo fucana A. Os nanogéis de fucana A foram sintetizados por formação
nanocomplexos entre fucana tiolada e duas relações do poli (etileno-glicol) (1:15 e 1:10,
respectivamente) num solvente orgânico selecionado e, subsequentemente, produzir ligações
dissulfufeto intermoleculares entre as moléculas nanogéis tiolados por ultrassom. A
determinação dos nanogéis foi feita por microscopia de varredura, microscopia de força
atômica e DLS. Os dois nanogéis resultantes obtidos (FucA:peg10 e FucA:peg15) apresentaram
tamanhos de 150 nm e 100 nm respectivamente. Os estudos com células mostraram que as
nanopartículas inibiram a proliferação de cinco diferentes tipos de células tumorais. As células
tumorais de pâncreas (Panc) foram as mais afetadas, sendo obtidos valores de inibição de
66%. FucA:peg15 foi a mais potente entre as duas nanopartículas avaliadas.
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Resumo:

Dentre os compostos extraídos de algas marinhas, os polissacarídeos vem recebendo
bastante destaque, principalmente devido à variedade de atividades farmacológicas que lhe
são atribuídas: anticoagulante, antioxidante, anti-inflamatória entre outras. A alga verde
Udotea flabellata é muito comum no litoral sul do estado do Rio Grande do Norte e não se
encontrou na literatura estudos sobre seus polissacarídeos. Assim com intuito de preencher
esta lacuna os polissacarídios desta alga foram extraídos e analisados com relação a sua
atividade anticoagulante . Foram obtidas, após proteólise e fracionamento com acetona, nove
frações: F0,3v, F0,5v, F0,6v; F0,7v; F0,8v; F1,0v; F1,2v; F1,5v e F2,0v. Todas apresentaram
polissacarídeos sulfatados em sua constituição, o que pôde ser confirmado a partir de
dosagens de açucares totais e sulfato e eletroforese em gel de agarose. No ensaio
anticoagulante, todas as frações pelo menos dobraram o tempo de coagulação controle, com
exceção da fração 2,0v. Destaca-se a fração F0,5v que foi capaz de triplicar o tempo de
coagulação da via intrínseca. Esses resultados mostram que A alga verde Udotea flabellata
J.V.Lamououx sintetiza seis tipos de polissacarídeos sulfatados e estes quando purificados na
forma de frações cetônicas possuem atividade anticoagulante em sua maioria.

Palavras-chave: farmaco, físico-química, polissacarídeos.

124

XXIV CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA

CÓDIGO: SB0288
TÍTULO: EFEITO DO TEMPO DE ARMAZENAMENTO NO LEITE HUMANO SOBRE OS NÍVEIS DE
RETINOL E ALFA TOCOFEROL
AUTOR: RAQUEL COSTA SILVA DANTAS
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN
CO-AUTOR: PRISCILA GOMES DE OLIVEIRA
CO-AUTOR: LARISSE RAYANNE MIRANDA DE MELO

Resumo:

O leite humano reúne nutrientes essenciais à saúde, dentre eles as vitaminas A e E,
que são micronutrientes frequentemente analisados nessa secreção. As análises laboratoriais
logo após a coleta são, muitas vezes, inviáveis, sendo necessária a sua estocagem. Entretanto,
há fatores que podem afetar a estabilidade dessas vitaminas, como o oxigênio, a luz solar e os
radicais livres, surgindo a hipótese de que, durante o tempo de armazenamento haja perdas
progressivas desses micronutrientes. Para se conhecer mais sobre a relação do tempo de
estocagem com as concentrações das vitaminas A e E no leite materno, amostras de um pool
de leite foram estocadas sob congelamento e avaliadas mensalmente, para dosagem da
concentração do alfa-tocoferol e retinol. As análises foram por Cromatografia Líquida de Alta
Eficiência, durante 12 meses. Através do teste de regressão linear, foi observado que a
concentração das vitaminas durante o período de análise não teve variação significativa
estatisticamente (p>0,05), observando-se em relação ao retinol, a concentração de 48,0 ± 0,6
µg/dL no tempo zero e a concentração de 41,1 ± 3,5 µg/dL na última análise, enquanto que
nos mesmos tempos, os valores de alfa-tocoferol foram 752,9 ± 3,9 µg/dL e 734,6 ± 6,9 µg/dL,
respectivamente. Conclui-se que as concentrações de retinol e alfa-tocoferol não reduziram
significativamente ao longo do tempo de estocagem, o que aponta para um relativa
estabilidade dessas vitaminas durante o período de 1 ano.
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Resumo:

Este projeto trata do tema Espaço Territorial e Saúde e teve como objetivo analisar o
perfil assistencial, a acessibilidade e a conformação espacial dos serviços de saúde situados no
município de Pedro Velho/RN. A coleta de dados foi realizada através de dados secundários
disponibilizados pelo IBGE e pelo Ministério da Saúde e da aplicação de questionários junto a
moradores e usuários destas Unidades de Saúde. O município tem uma população de 14.114
habitantes, área de 192,708 Km2 e está situado na Região de São José de Mipibú (PDR/RN).
Tem 09 Estabelecimentos de Saúde registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde (CNES) e conta com apenas 06 profissionais da saúde com formação superior. De acordo
com o CNES há oferta de serviços ambulatoriais, de internação e urgência, de apoio à diagnose
e terapia, farmácia, vigilância epidemiológica e/ou sanitária. Foram identificados os serviços
públicos de atenção à saúde e seu perfil assistencial e está sendo realizada uma análise do
acesso da população a estes serviços de saúde para elaboração de mapa de fluxo e temático
dos serviços de assistência à saúde. Resultados preliminares permitem concluir que o
município possui uma infraestrutura de serviços compatível com suas responsabilidades, no
entanto, se percebe falhas na oferta das ações de saúde nestes serviços, que interfere no fluxo
da população em busca do cuidado à saúde, inclusive em busca de cuidado à saúde em outros
municípios próximos.
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Resumo:

O estudo apresenta um caráter fenomenológico, que apresenta o mundo vivido como
fonte primordial de conhecimento (Nóbrega, 1999). Identificamos, nas reflexões
fenomenológicas, um método para nossa investigação, tendo em vista que a compreensão do
universo das danças populares, imersas na cultura e simbologias, a partir dos vários contextos
artísticos e culturais, pode amplificar a compreensão fenomenológica, realçando a tese do
corpo sensível, aberto a diferentes compreensões e vivências, atado a um certo mundo,
configurado por significações existenciais.
Além disso, pesquisamos significados sobre Boi, Jaraguá, Velho do pastoril, Diana,
Cigana e Borboleta: sentidos e significados simbolólicos e personagens dançantes, sendo ele a
linguagem simbólica e personagens das danças populares.
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Resumo:

Os polimorfismos C3435T e G2677T/A do gene ABCB1 que codifica a proteína PgP
responsável pelo efluxo de medicamentos, pode estar envolvido na resposta terapêutica à
varfarina, anticoagulante oral usado no tratamento de doenças cardiovasculares. Este estudo
objetivou analisar a frequência gênica e genotípica dos polimorfismos C3435T e G2677T/A do
gene ABCB1 em pacientes sob terapia com a Varfarina. Foram incluídos 204 indivíduos no
grupo controle, 104 do sexo masculino e 100 do sexo feminino, sendo 48,5% brancos e 51,5%
pardos/negros. O DNA foi obtido a partir de sangue periférico por salting out e os
polimorfismos foram analisados por PCR-RFLP. O genótipo heterozigoto 3435CT foi o mais
frequente sendo 60,6% em brancos e 62,8% em pardos/negros. Dos 204 indivíduos do grupo
controle 99 tiveram o genótipo determinado para o polimorfismo G2677T/A, sendo 40
mulheres e 52 homens. O genótipo heterozigoto 2677GT foi o mais frequente nos
pardos/negros (52,17%), já nos brancos o genótipo 2677GG foi o mais presente (47,82%). O
grupo estudo (74) foi constituído por 62,20% de mulheres, 74,3% brancos e 21,6%
apresentaram mais de uma comorbidades. 8,1% tiveram um INR>4 e eram do sexo feminino,
fato que eleva o risco de hemorragias. Esses dados sugerem que pacientes do sexo feminino
estão mais vulneráveis a doenças que desencadeiam o uso de varfarina e aos riscos de seus
efeitos adversos. Entretanto os polimorfismos do gene ABCB1 até o momento não foram
determinados no grupo estudo.
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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 eficazes na obtenção de dados detalhados sobre o funcionamento desses
complexos. Assim, a técnica de fracionamento molecular com caps conjugados (MFCC) tem se
mostrado eficaz ao mostrar as áreas de maior interação entre ligante-receptor. Utilizando a
estrutura cristalográfica do complexos de GluA2-Hidrogênio Wilardina foi possível identificar
os aminoácidos com maior atração e repulsão pelo ligante Hidrogênio Wilardina, juntamente
com a distância em que cada resíduo se situa no receptor. O aminoácido Glu705 foi
identificado como o resíduo de maior interação com o ligante, enquanto Gly731 é o resíduo
com maior energia de repulsão. Juntamente com a confirmação de dados experimentais,
também foram obtidos Leu650, Pro478, Leu479, Tyr450, Thr707, Tyr732, como resíduos
importantes para a manutenção das funções do receptor. Com a obtenção destes dados é
possível o design de novos fármacos mais eficientes e o conhecimento detalhado do sitio de
ligação de GluA2.
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Resumo:

Os genes MDR e MRP, da família ATP binding cassette, expressam proteínas que atuam
no efluxo de xenobióticos. Estudos indicam que estes genes podem estar associados a um
efeito protetor ao DNA e suas mutações podem ser fatores com influência na carcinogênese. O
presente estudo avalia a frequência dos polimorfismos C3435T e G2677T/A do gene MDR e
G2012T do gene MRP em crianças com leucemia e suas associações com etnia e sexo. Foram
colhidas amostras de sangue de crianças com leucemia para estudo e de voluntários sem
leucemia para controle. O DNA foi extraído por Sauting out (Salazar et al., 1998) e analisadas
por PCR-RFLP, para determinação dos genótipos. Os resultados demonstram a predominância
do alelo selvagem 3435C em pacientes pardos/negros (0,66). Subdividindo apenas os pacientes
com comprometimento de linhagem linfoide por etnia, observamos maior frequência do alelo
3435C (0,70) em pardos/negros e maior frequência do alelo 3435T (0,525) em brancos.
Segundo descrições literárias o alelo polimórfico 3435T está associado a redução na expressão
da glicoproteína P e portanto maior suscetibilidade a carcinogênese. Neste estudo estas
proposições são reafirmadas visto que se observa maior frequência do genótipo homozigoto
polimórfico (3425TT) em indivíduos com leucemia em relação ao grupo controle. Em relação
ao polimorfismo G2677T/A foi possível observar uma maior incidência do genótipo 2677TT no
grupo de estudo em comparação ao grupo controle.
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Resumo:

Dosagens de nutrientes plasmáticos, dentre eles as vitaminas A e E são realizadas em
diversos estudos epidemiológicos, a fim de elucidar a ação de ambas no metabolismo ou
relaciona-las com doenças crônicas. Portanto, o tempo entre a coleta de sangue e análise do
mesmo, nem sempre ocorre num curto intervalo de tempo, resultando no armazenamento
destas amostras. Para averiguar o efeito do tempo de armazenamento na concentração da
vitamina A e E, o estudo avaliou a mesma amostra de soro, armazenada a -20°C durante 12
meses, dosando as concentrações vitamínicas por CLAE (Cromatografia Líquida de Alta
Eficiência). Utilizou-se o teste de regressão linear para avaliar a relação do tempo de
estocagem e a concentração de ambas as vitaminas. Foi visto que a concentração média de
vitamina A no momento 0h foi de 62,3 µg/dl ± 2,9 e a final de 71,5 µg/dl ± 1,9, e que para
vitamina E os valores foram 805,2 µg/dl ± 126,2 inicialmente para 634,6 µg/dl ± 10,3. O teste
de regressão demonstrou não haver tendência entre a concentração de ambas as vitaminas
em decorrer do tempo, evidenciando que as diferença entre as mesmas, ou seja o aumento ou
redução observados, não foram significativas (p>0,05). Portanto, após o período de um ano, as
concentrações vitamínicas de alfa-tocoferol e retinol tendem a permanecer estáveis, sem
alterações expressivas.
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Resumo:

Atualmente, a Terapia de Reposição Hormonal tem sido uma das alternativas mais
recorridas pelas mulheres no tratamento da menopausa. Dentre as substâncias mais utilizadas
com essa finalidade tem- se os hormônios bioidênticos devido a sua elevada efetividade e
segurança. Esses hormônios atuam no organismo de maneira semelhante aos hormônios
endógenos devido a estrutura química idêntica. Entretanto, os estudos para caracterização
dessas substâncias são escassos na literatura. O uso das técnicas térmicas para estudos de préformulação, caracterização de matéria- prima, estudo de estabilidade e compatibilidade é uma
alternativa bastante utilizada pela indústria farmacêutica devido as suas grandes vantagens,
tais como utilização de pouca amostra e resultado rápido. Esse trabalho possui como objetivo
a utilização de técnicas térmicas TG/DTG/DTA e DSC para caracterização do hormônio
bioidêntico estradiol. As curvas TG obtidas mostrou que o estradiol apresenta ordem de
reação igual a zero, além de uma boa correlação entre os modelos matemáticos de
aproximação e os integrais utilizados na determinação dos parâmetros cinéticos. Os dados das
curvas DTA e DSC foram complementares aos encontrados na curva TG sendo compatíveis.
Além disso, foi possível identificação da estabilidade do estradiol e da pureza da matériaprima.
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Resumo:

O trabalho objetivou estudar os aspectos epidemiológicos da incidência da dengue em
crianças menores de 9 anos de idade no Estado do Rio Grande do Norte. Foram utilizados os
dados do Departamento de Informações do SUS/MS (DATASUS), oriundos do Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e analisados os indicadores de morbidade no
período de 2006 a 2010. Para a análise dos resultados utilizamos artigos científicos que
abordavam a temática e permitiram um aporte teórico para a discussão. Houve
predominância de casos de dengue notificados em crianças do sexo masculino (56%) em todos
os anos analisados. Observou-se também maior incidência de casos registrados nos anos de
2007: 767 casos e 2008: 2417 casos nas crianças menores de 9 anos. A maior taxa de
incidência de dengue apresentada foi no ano de 2008: 1.324 em crianças de 5 a 9 anos de
idade. O número total de casos novos em 2008 foi 6.861. Concluí-se, portanto que no estado
do Rio Grande do Norte durante o período estudado o número de casos de dengue em
crianças teve um aumento significativo, o que demonstra a gravidade da doença.
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Resumo:

A hemoglobina S resulta de uma mutação no gene beta globina devido a substituição
do ácido glutâmico pela valina, na posição 6 da cadeia beta e, quando em homozigoze (Hb SS)
leva à anemia falciforme. A presença da hemoglobina S resulta em uma série de alterações
morfológicas e funcionais dos eritrócitos, levando à oclusão vascular e danos tissulares.
Entretanto, quando em associação com a talassemia alfa pode haver melhoras dos parâmetros
clínicos e laboratoriais da anemia falciforme. O trabalho teve como objetivo verificar a
prevalência da talassemia alfa (deleção -alfa3.7) em indivíduos com anemia falciforme. De
janeiro a junho de 2013 foram coletadas amostras de sangue periférico de 40 pacientes com
anemia falciforme, não aparentados e provenientes do estado do Rio Grande do Norte. Todas
as amostras foram submetidas às seguintes análises laboratoriais: eritrograma, eletroforese de
hemoglobina em pH alcalino, teste de solubilidade e dosagens de hemoglobina A2 e Fetal. A
investigação da talassemia alfa (deleção -alfa3.7) foi realizada por PCR. A talassemia alfa foi
detectada em 04 pacientes, todos heterozigotos para a deleção, representando uma
prevalência de 10%. Apesar do número reduzido de amostras analisadas, a prevalência da
deleção -alfa3.7 em pacientes com anemia falciforme foi semelhante à descrita em estudo na
população adulta do estado do Rio Grande do Norte o que desperta o interesse em investigar
a influência da talassemia alfa no prognóstico desses pacientes.
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Resumo:

O trabalho desenvolvido a partir do artigo teve como objetivo conhecer os fatores que
causam a toxicidade da Morinda citrifólia (noni), assim como determinar a quantidade ideal
para seu consumo diário. Além disso obtivemos informações que nos permitiu partir para a
elaboração de uma cartilha contendo uma sessão especial sobre a planta além de outras
utilizadas rotineiramente pela população, contendo informações com embasamento cientifico.
Este material será utilizado em eventos de extensão. Em resumo ainda é difícil
diagnosticar e determinar os possíveis motivos da causa da toxicidade do noni assim como a
quantidade adequada para o uso e o modo de preparo do suco da planta. A Morinda citrifolia
L. (Rubiaceae), popularmente conhecida como noni, é amplamente utilizada, na Polinésia e no
Havaí, para tratamento de diversas patologias, tais como, dislipidemia, diabetes, câncer,
hipertensão, cicatrização dentre outras. No momento observa-se também um uso exacerbado
no Brasil, especialmente na região Nordeste, onde a planta se adaptou muito bem.

Palavras-chave: Morinda citrifólia, toxicidade e alcalódes.
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CÓDIGO: SB0314
TÍTULO: Ecologia reprodutiva dos peixes marinhos, ariocó, Lutjanus synagris e agulha preta,
Hemiramphus brasiliensis do litoral do Rio Grande do Norte
AUTOR: MARCELO MOREIRA DE CARVALHO
ORIENTADOR: SATHYABAMA CHELLAPPA
CO-AUTOR: MÔNICA ROCHA DE OLIVEIRA
CO-AUTOR: ANA LÍGIA DE SOUZA MORAIS

Resumo:

O agulha preta, Hemiramphus brasiliensis, é um peixe marinho de importância
comercial para a pesca artesanal no Município de Caiçara do Norte, RN. O trabalho teve como
objetivo avaliar os aspectos reprodutivos do H. brasiliensis das águas costeiras de Caiçara do
Norte. Amostras da espécie foram capturadas mensalmente de agosto de 2012 a junho de
2013, com auxílio de pescadores da região. Os espécimes foram medidos, pesados e tiveram
suas gônadas extraídas para determinação do sexo e estádio de maturação. Um total de 450
exemplares foi capturado, sendo 165 machos, 285 fêmeas e 33 imaturos (não identificado
quanto ao sexo). O Lt total dos machos variou de 15 a 27 cm (21±1,89) e das fêmeas de 15 a 28
cm (21,5±1,85). O Wg total para os machos variou de 13,5 a 108 g (43±14,63) e as fêmeas de
15,5 a 109g (47,4 ±14,25). As fêmeas predominaram na população amostrada (1M:1,7F),
diferindo significativamente (x2= 32 ; p <0,005) da proporção esperada (1M:1F). O coeficiente
angular b da relação peso-comprimento de machos foi 3,30 e das fêmeas foi 3,12, indicando
crescimento do tipo alométrico positivo. Na população amostrada, as fêmeas atingem a
primeira maturidade sexual, com L50 de 20cm. Foram observados quatro estádios de
desenvolvimento gonadal: imaturo, em maturação, maduro e esvaziado. Os valores de IGS de
ambos os sexos sugerem que a espécie possui dois picos reprodutivos, um entre os meses de
janeiro e março e outro entre maio e junho, coincidindo com o regime de chuvas da região.

Palavras-chave: Hemiramphus brasiliensis, aspectos reprodutivos, Caiçara do Norte, RN.
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CÓDIGO: SB0315
TÍTULO: Concentração de alfa-tocoferol em azeites de oliva VIRGEM e sua relação com o
requerimento nutricional em vitamina E.
AUTOR: PAULA EMÍLIA NUNES RIBEIRO BELLOT
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN
CO-AUTOR: LARISSE RAYANNE MIRANDA DE MELO
CO-AUTOR: EVELLYN CÂMARA GRILO

Resumo:

O azeite de oliva é um alimento funcional bastante consumido, que além de conter um
alto nível de ácidos graxos monoinsaturados, também contém vários componentes menores
com propriedades biológicas, como a vitamina E. O termo ?vitamina E? abrange um grupo de
antioxidantes lipossolúveis, dentre eles o alfa-tocoferol é o que apresenta maior potência
biológica sendo sua principal função conter reações de peroxidação. Foram analisados azeites
de oliva refinado/virgem de 3 marcas principais, de cada marca, 2 lotes e de cada lote, 2
frascos. A determinação do alfa-tocoferol foi realizada por meio da Cromatografia Líquida de
Alta Eficiência (CLAE). A concentração de alfa-tocoferol nos azeites de oliva virgem analisados
foi expressa em média e desvio padrão e a unidade utilizada foi mg por 100g de azeite de oliva.
A Relação entre a porção recomendada de óleos e o requerimento em vitamina E será
estabelecida de acordo com o Guia Alimentar para População Brasileira e a DRI para a vitamina
E. A marca A obteve concentração de 7,92 ± 0,77mg/100g, já a marca B, 6,46 ± 0,25 mg/100g
e a marca C 4,51 ± 0,05mg/100g. Foi percebido que nenhuma das marcas de azeite de oliva
virgem é boa fonte de vitamina E. Diferenças nas concentrações de alfa-tocoferol entre as
marcas de azeite podem ser influenciadas pelas características do plantio ou do próprio fruto
ou ainda pelas condições de processamento, armazenamento e transporte.

Palavras-chave: Azeite de oliva; Antioxidante; Vitamina E; Requerimento nutricional.
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CÓDIGO: SB0316
TÍTULO: PERFIL DA VÍTIMA DE LESÃO MEDULAR ATENDIDO EM HOSPITAL DE URGÊNCIA NO
MUNICÍPIO DE NATAL/RN
AUTOR: WANESSA NATHALY SANTOS DE LIMA
ORIENTADOR: ELIANE SANTOS CAVALCANTE
CO-AUTOR: KAROLINE DE ARAÚJO GOMES
CO-AUTOR: ALAN SOUZA RIBEIRO DA SILVA

Resumo:

Este estudo objetivou identificar as características dos pacientes vítimas de lesão
medular atendidos em hospital de urgência em Natal/RN. Estudo descritivo, exploratório com
abordagem quantitativa. Dados coletados a partir de consultas ao prontuário do paciente. A
amostra deste estudo foi composta de 10 pacientes vítimas de TRM internados na enfermaria
de neurologia do Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel/Natal/RN no período de janeiro à
junho de 2013. Os participantes do estudo tinham idade média de 28 anos. Podemos
considerar que são jovens em fase produtiva estacando-se o sexo masculino com o total dos
casos identificados e de renda familiar de 1 a 2 salários mínimos, configurando-se como sendo
de classe média baixa. A maior causa de lesão foi o acidente de transito seguido por projétil de
arma de fogo. O nível mais acometido foi o torácico seguido do lombar e cervical. A grande
maioria ficou com sequelas tais como paraplegia e tetraplegia determinando limitações físicas
permanentes. Maior procedência do interior do Estado. As fraturas de lesão cervical a nível
alto foi o principal agente que determinou sequelas graves e incapacitantes, não houve
demora entre o evento e o atendimento, a maioria aguarda ser submetida a procedimento
cirúrgico e todos foram orientados quanto à necessidade de reabilitação após a alta a fim de
facilitar a recuperação das funções motoras remanescentes.

Palavras-chave: Traumatismo da medula espinhal, pacientes vítimas, coluna vertebral.
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CÓDIGO: SB0317
TÍTULO: O CUIDADOR FAMILIAR DE PESSOA IDOSA COM DOENÇA DE ALZHEIMER.
AUTOR: ROBERTO CARLOS BATISTA FILHO
ORIENTADOR: REJANE MILLIONS VIANA MENESES

Resumo:

O envelhecimento do ser humano é um processo natural da vida, que se inicia com o
nascimento e finaliza com a morte. Atualmente, é considerado um grande desafio para a
saúde pública e exige tanto do governo quanto da sociedade que as demandas da população
idosa sejam atendidas de forma satisfatória. A situação de dependência e perda de autonomia
se refletem nas demências pelo fato de serem consideradas progressivas e degenerativas,
surgindo a necessidade de assistência e cuidados (GRATÃO, 2006). Trata-se de estudo
descritivo, exploratório, com abordagem qualitativa, utilizando como método a história oral de
vida, proposto por Bom Meihy. As histórias mostraram muitas dificuldades na rotina diária de
vida de cuidadores e a manutenção da qualidade de suas vidas. Os resultados possibilitam a
construção de novas formas de abordagem e cuidado às pessoas que desempenham o papel
de cuidador familiar, ao contribuir para o fortalecimento de subsídios que auxiliem no
enfrentamento real das dificuldades diárias. Tal estudo permitiu compreender que ser
cuidador familiar de uma pessoa acometida pela DA é uma condição sofrida, desgastante e
estressante envolvendo muitas renúncias em suas vidas. Considera-se a situação vivenciada
pelos colaboradores uma questão de saúde pública e, assim, evidencia-se a premência de
medidas governamentais de caráter político-social, além de programas de atenção e promoção
da saúde ao referido público alvo.

Palavras-chave: Enfermagem; Cuidador familiar; Doença de Alzheimer.

139

XXIV CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA

CÓDIGO: SB0318
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EM NATAL ? RN
AUTOR: LUANA OLIVEIRA QUIRINO
ORIENTADOR: ELIANE SANTOS CAVALCANTE
CO-AUTOR: KAROLINE DE ARAUJO GOMES
CO-AUTOR: JOEL FERREIRA CAVALCANTI FILHO

Resumo:

Estudo descritivo, exploratório, respaldado por pesquisa documental. Objetivou traçar
um perfil preliminar da violência doméstica contra crianças e adolescentes em Natal/RN, a
partir do registro nos boletins de ocorrências e denúncias da Delegacia de Defesa da Criança,
associando as violências por faixas etárias das vítimas e vínculo com agressores. Foram
utilizados todos os registros de notificação de violência domestica contra crianças e
adolescentes encontrados no período de janeiro de 2008 a dezembro de 2012 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 1800 registros de violência originados no domicílio. As
mais freqüentes foi abuso sexual (530), maus tratos (470) Faixa etária de 0 a 17 anos, sexo
masculino (600) e feminino (1200) e dois casos sem identificação do sexo. Com prevalência na
zona norte totalizando 1120 casos, seguido de oeste 956. Principal denúncia foi anônima (380).
Principais agressores para maus tratos foram mães; para estupro o padrasto e outros
familiares com prevalência de violência sexual ao sexo feminino. 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 na escola e local de trabalho.

Palavras-chave: Violência doméstica, violência física, Enfermagem, vitimização.
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CÓDIGO: SB0319
TÍTULO: DÉFICIT NA EVOCAÇÃO DE MEMÓRIA AVERSIVA APÓS O TRATAMENTO COM BAIXAS
DOSES I.C.V. DE 6-OHDA
AUTOR: JOÃO ANTÔNIO DE SOUSA CUNHA
ORIENTADOR: REGINA HELENA DA SILVA
CO-AUTOR: ALESSANDRA MUSSI RIBEIRO
CO-AUTOR: JOSÉ RONALDO SANTOS

Resumo:

Estudos clínicos e pré-clínicos tem mostrado que sintomas não-motores (cognitivos ou
emocionais) podem preceder os sintomas motores ao longo da progressão da Doença de
Parkinson. Entretanto, a maioria dos modelos animais farmacológicos desta doença utilizam
doses elevadas de neurotoxinas, as quais causam um comprometimento motor importante,
impedindo a avaliação de possíveis alterações cognitivas. O objetivo do presente trabalho foi
investigar os efeitos do tratamento i.c.v. com a neurotoxina (6-hidroxidopamina) 6OHDA (em
dose subefetiva) em ratos testados na esquiva discriminativa em labirinto em cruz elevado
(EDL). Essa tarefa permite a avaliação simultânea de parâmetros relacionados à memória,
ansiedade e atividade motora.
Na atividade motora, não houve diferença entre os grupos nas duas sessões, treino e
teste.
Na sessão de teste, a análise através do teste-t mostrou que o grupo 6-OHDA
apresentou uma maior %TAV e menor latência de entrada no AV , quando comparado com
grupo CTR.
Para a ansiedade quando a %TOA foi analisada através do teste-t independente, não
foi encontrado nenhuma diferença significativa entre os grupos CTR e 6OHDA.
O tratamento com 2 injeções repetidas de 6OHDA i.c.v. foi capaz de causar déficits na
evocação da memória, na ausência de alterações motoras medidas através da distância
percorrida. O modelo presente nesse estudo pode contribuir no entendimento das alterações
cognitivas que precedem as alterações motoras na doença de Parkinson.

Palavras-chave: 6-OHDA, Doença de Parkinson, Modelo Animal, Memória.
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CÓDIGO: SB0321
TÍTULO: INCIDÊNCIA DE DENGUE EM IDOSOS RESIDENTES NA REGIÃO METROPOLITANA E
MUNICÍPIO DE NATAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AUTOR: JOSY SAMARA DO NASCIMENTO SOUZA
ORIENTADOR: CLEONICE ANDRÉA ALVES CAVALCANTE

Resumo:

A presente pesquisa foi realizada com o objetivo de identificar a incidência da dengue
em idosos no estado do Rio Grande do Norte no período de 2006 a 2010. Foram utilizados os
dados do Departamento de Informações do SUS/MS (DATASUS), oriundos do Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e analisados os indicadores de morbidade no
período de 2006 a 2010. Devido à relevância do tema no contexto nordestino, o estudo
pretende trazer à tona a real situação em relação a dengue em idosos no estado, de modo a
despertar, acima de tudo, o interesse na saúde do idoso, que devido às suas limitações e
fragilidades específicas estão mais vulneráveis as complicações dessa doença. Na avaliação dos
resultados destacam-se os dados da cidade de Natal/RN, sendo os mais elevados em todos os
anos, sobressaindo-se na epidemia de 2008 e, no ano seguinte, apresentou uma redução de
90% nos índices avaliados.

Palavras-chave: Dengue; Idosos; Incidência; Vigilância; Epidemiologia.
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CÓDIGO: SB0325
TÍTULO: Relato de experiência sobre o uso de Registro Alimentar pesado na avaliação de
consumo alimentar em idosos institucionalizados
AUTOR: THIAGO COUTO DA SILVEIRA ARAÚJO
ORIENTADOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS PEDROSA SCHWARZSCHILD
CO-AUTOR: LEYLANE DE OLIVEIRA LESSA
CO-AUTOR: MICHELLE CRISTINE MEDEIROS DA SILVA

Resumo:

A avaliação do consumo alimentar faz parte da avaliação nutricional de idosos
institucionalizados. O objetivo do estudo foi relatar a experiência com registro alimentar
pesado realizado em uma ILPI da cidade de Natal, observando desde o processo de
planejamento até a execução da medida. As vivências incluíram o registro dos ingredientes de
cada preparação, os pesos médios das porções servidas, o registro do consumo alimentar em
medidas caseiras e cálculo do rejeito produzido. Reconheceu-se, a necessidade de testar os
instrumentos de pesquisa, conhecer o local e estabelecer um bom relacionamento com os
observados para facilitar o processo de coleta. Foi percebido o distanciamento do pesquisador,
a especificação de ingredientes e a padronização de porções como formas de minimização de
vieses e das interferências na coleta de dados. Já a quantificação estratificada do rejeito pode
ser levantada como um desafio na estimativa de consumo alimentar. A gestão da unidade de
alimentação e possíveis interferências do processo de coleta podem interferir na produção,
distribuição de alimentos, e possivelmente na saúde de idosos, fragilizados pelo seu complexo
contexto. E por final foi possível conjecturar a legitimidade do contato com idosos
institucionalizados para o repensar a vida.

Palavras-chave: Consumo alimentar; Idoso; ILPI; Registro alimentar pesado.
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CÓDIGO: SB0329
TÍTULO: Otimização das condições de cultura das células-tronco mesenquimais humanas
isoladas da parede da veia do cordão umbilical em superfícies de titânio
AUTOR: JÉSSYCA TAMIRES DA FONSECA
ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS
CO-AUTOR: JANA DARA FREIRES DE QUEIROZ

Resumo:

As células-tronco mesenquimais humanas (CTMH) apresentam morfologia
fibroblastóide e elevada capacidade de expansão in vitro e plasticidade funcional. No entanto,
a adesão, proliferação, morfologia e diferenciação dessas células sobre um material dependem
largamente das suas características de superfície. Um dos biomateriais mais utilizados é o
titânio, um biomaterial metálico que é muito usado para fixação rígida, uma vez que estudos
indicam que este é capaz de promover resistência e estabilidade ao esqueleto. O trabalho tem
como objetivo observar se o cultivo das CTMH sobre os discos de titânio acarreta em
alterações no comportamento da célula em quesitos como proliferação e diferenciação
celular. As células foram cultivadas, tripsinizadas e contadas e então foram plaqueadas em
duplicatas sobre os discos de titânio, previamente polidos, para posterior observação de
parâmetros como, proliferação e capacidade de diferenciação osteogênica. Observou-se que o
número de células contadas, alguns dias após o plaqueamento nos discos de titânio, era
inferior ao número de células inicialmente plaqueadas. Entretanto, em relação ao potencial de
diferenciação osteogênica foi observado que ao longo de 14 dias já era possível ver focos de
diferenciação, mesmo sobre a superfície do disco. Portanto, estudar o comportamento das
células-tronco em superfícies de titânio está se revelando de grande interesse na pesquisa,
tendo em perspectivas as possíveis aplicações biomédicas desse sistema.

Palavras-chave: Células-tronco mesenquimais; diferenciação; disco de titânio.
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CÓDIGO: SB0342
TÍTULO: Caracterização das Células T regulatórias na resposta imune ao Papilomavírus humano
(HPV).
AUTOR: INGRYD CAMARA MORAIS
ORIENTADOR: JANAINA CRISTIANA DE OLIVEIRA CRISPIM FREITAS

Resumo:

O câncer de colo uterino consiste em um problema de grande relevância social, visto
que se trata da segunda malignidade ginecológica mais freqüente no mundo. O principal
precursor do câncer cervical é a infecção pelo vírus HPV. Apesar do grande avanço na biologia
do HPV pouco se sabe acerca da resposta imunológica a este vírus. Um diferente subtipo de
células T, denominadas regulatórias (Treg), caracterizadas pela expressão simultânea de CD4,
CD25 e FOXP3 desempenham um importante papel na homeostase do sistema imunológico.
Estas células são responsáveis pela imunoregulação, podendo inibir a resposta imune Th1/Th2.
O estudo objetivou a avaliação do polimorfismo 2383 C/T da molécula FOXP3, o mais
importante fator de transcrição das Tregs e sua associação ao grau da lesão, no intuito de
associar o perfil genético ao prognóstico da paciente. Para isso, foi utilizada a técnica de PCR
associada a digestão com enzima de restrição, aliada à imunohistoquímica com anticorpo antiFOXP3. Os resultados demonstram uma associação entre o genótipo CC e um melhor
prognóstico, já que este leva a uma menor expressão das Tregs. Por outro lado, o genótipo TT
foi considerado de risco, já que propicia uma maior expressão de FOXP3 e Tregs, gerando um
ambiente imunossupressor, o que contribui para a progressão maligna da lesão.

Palavras-chave: Papillomavirus, Displasia de colo de útero, Linfócitos T.
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CÓDIGO: SB0345
TÍTULO: PRODIAVC - Associação dos hábitos de sono, estado cognitivo e funcional
AUTOR: THAYANE DE MELO FREIRES
ORIENTADOR: TANIA FERNANDES CAMPOS

Resumo:

No Brasil, o aumento na expec¬tativa de vida da população tem sido fator
determinante para ocorrência do Acidente Vascular Cerebral (AVC) o qual tem apontado como
importante problema de saúde pública no mundo. Os hábitos inadequados de sono podem
repercutir no bem estar físico e mental do indivíduo. O objetivo desse estudo foi de avaliar os
fatores associados aos horários de dormir e acordar de pacientes com AVC, a fim de discutir as
implicações para a prática clínica. Participaram 50 pacientes (28 homens e 22 mulheres).
Durante uma semana, os indivíduos preencheram um diário de sono em suas residências,
registrando os horários de dormir e acordar. Na mesma semana também registraram a cada
dia a hora em que realizavam 17 atividades para avaliar o ritmo social (SRM) e o índice de nível
de atividade (INA). Para avaliar o cronotipo eles preencheram o questionário de matutinidade
e vespertinidade (QMV). Na análise dos dados foi utilizado o teste de correlação de Sperman.
Foi encontrada uma correlação significativa entre os horários de dormir e acordar com o
cronotipo. Além disso, foi verificada correlação significativa entre a hora de dormir e o SRM e a
hora de acordar e o INA. Nesse sentido, os resultados indicam a importância de se avaliar o
cronotipo dos pacientes antes do planejamento do tratamento fisioterapêutico, e de
promover atividades que possam estimular o ritmo social a fim de contribuir com a melhoria
do padrão do sono dos pacientes.

Palavras-chave: AVC, medicina do sono, higiene do sono, qualidade do sono.
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CÓDIGO: SB0346
TÍTULO: VALORES DE REFERÊNCIA PARA RETINOL SÉRICO DE MULHERES COM DIABETES
MELLITUS GESTACIONAL NO PÓS PARTO IMEDIATO.
AUTOR: PRISCILA GOMES DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN
CO-AUTOR: DALILA FERNANDES BEZERRA
CO-AUTOR: EVELLYN CÂMARA GRILO
CO-AUTOR: FERNANDA BARROS SOARES RESENDE

Resumo:

A vitamina A é um micronutriente essencial no processo de desenvolvimento normal
do organismo. A concentração tecidual adequada de vitamina A traz benefícios para o
estabelecimento da saúde tanto da mãe como da criança. O objetivo deste estudo foi avaliar o
retinol no soro de lactantes não-diabéticas e com diabetes mellitus gestacional no pós parto
imediato. Foram recrutadas noventa e duas puérperas saudáveis e vinte e sete com Diabetes
Mellitus gestacional atendidas na Maternidade Escola Januário Cicco (Natal-RN). O retinol
sérico foi analisado por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência. Os valores de retinol foram
expressos em média e desvio padrão e o teste t de Student em amostras pareadas. As
diferenças foram consideradas significativas quando p <0,05. Diante da análise quantitativa, a
concentração média de retinol sérico do grupo de mães saudáveis foi de 39,17±14,95µg/dL,
apresentando 8,7% de mães com hipovitaminose A. Do grupo com diabetes Mellitus
gestacional a concentração média de retinol sérico foi de 37,03±18,19µg/dL, apresentando
22,2% de mães com hipovitaminose A. Conclui-se que as puérperas com Diabetes Mellitos
Gestacional (DMG) possuem a média de concentração de retinol sério próximo ao do grupo de
puérperas saudáveis. A hipovitaminose A foi presente nos dois grupos de puérperas,
apresentando maior percentual nas mães com a complicação metabólica da DMG.

Palavras-chave: Diabetes mellitus gestacional, Vitamina A, Hipovitaminose A.
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CÓDIGO: SB0357
TÍTULO: Eficiência da encapsulação da 5-ASA em micropartículas produzidas por método
químico e físico-mecânico
AUTOR: BARTOLOMEU SANTOS DE SOUZA
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO
CO-AUTOR: HENRIQUE RODRIGUES MARCELINO
CO-AUTOR: KAREN CYBELLE DE HOLANDA SILVA

Resumo:

Micropartículas poliméricas são sistemas carreadores de fármacos estudados nas
ultimas décadas. Entre as propriedades deste sistemas, estão, o controle de liberação do
fármaco, que assim como a taxa de encapsulação, são dependentes do método de produção e
do polímero utilizado. O objetivo deste trabalho foi avaliar a taxa de encapsulação de
micropartículas à base de xilana produzidas pelo método da reticulação interfacial polimérica,
(F1) e de micropatículas à base de xilana e Eudragit® S100 revestidas (F2) e/ou produzidas (F3
e F4) através da secagem por aspersão, 15 mg de 5-ASA foram adicionados em todas as
formulações. A taxa de encapsulação foi determinada através de método espectrofotométrico
anteriormente desenvolvido e validado (y = 0,2615x + 0,0116, r2=0,9998). As formulações F1,
F2, F3 e F4 apresentaram taxa de encapsulação de 24,98 ± 4,98%, 23,61 ± 0,12%, 47.30 ±
0.68% e 91.06 ± 0.42%, respectivamente. A baixa taxa de encapsulação das formulações F1 e
F2 é provavelmente consequência das etapas de lavagem mandatória no método da
reticulação interfacial para retirada do excesso do agente reticulante. Já as diferentes taxas
obtidas em F3 e F4 podem ser decorrentes das diferentes massas de Eudragit® S100
adicionadas a solução inicial, 150 e 450 mg, respectivamente. Face aos resultados obtidos,
pode-se concluir que os sistemas produzidos pelo método de secagem por aspersão são mais
eficientes na encapsulação de 5-ASA que as micropartículas obtidas por método químico.

Palavras-chave: Reticulação interfacial polimérica, secagem por aspersão e 5-ASA.
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TÍTULO: Análise da prevalência de infecção genital pelo vírus Herpes simples (HSV) em
adolescentes
AUTOR: RAQUEL CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA
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Resumo:

O vírus herpes simples tipo 2 (HSV-2) é um patógeno associado a infecção do trato
genital humano, um dos principais agentes sexualmente transmissíveis entre as populações
no mundo. É a causa mais comum de úlceras genitais e, durante a gestação pode ser
transmitido ao feto e causar doença grave, aborto ou malformações congênitas. Este estudo
visa avaliar a prevalência da infecção genital pelo HSV-2 em adolescentes, correlacionar com
citologia e identificar fatores de risco. Foram analisadas amostras de 132 adolescentes, 24
grávidas e 108 não grávidas, arroladas entre aquelas atendidas na Maternidade Januário Cicco,
entre 2010 a 2012. Após entrevista por meio de questionário, coletou-se dois espécimes de
cada paciente, um para o exame citológico e o outro para análise por PCR para detecção do
HSV-2. A estatística foi feita pelo &#967;2 e regressão logística com cálculo das razões de
chance e intervalos de confiança, considerando significativo valor de p&#8804; 0,05. A
prevalência global do HSV-2 foi 13,6%, sendo 16,7% nas grávidas e 13,0% nas não grávidas, não
havendo diferença entre os dois grupos. Foi detectado em 11,8% das adolescentes com
citologia normal e 22,7% naquelas com alterações citológicas, mas a diferença não foi
significativa. Não houve associação entre HSV-2 e gravidez, alterações citológicas e varáveis
sócio-demográficas. Observou-se uma alta prevalência de infecção genital pelo HSV-2, mas a
presença do vírus não foi associada com as variáveis testadas.

Palavras-chave: DST, HSV-2, Infecção genital, Adolescente.
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TÍTULO: Resposta Th17 na infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV).
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Resumo:

O objetivo deste estudo foi avaliar o papel da citocina IL-17 na infecção pelo HPV. A
detecção do HPV em secreções cérvico-vaginais foi realizada por meio da reação de cadeia em
polimerase (PCR). De maneira geral, o HPV foi detectado em 27 casos (34%). Dentre estes, 6
(22%) dos casos de CC, 3 (8%) dos casos de NIC I, 12 (63%) dos casos de NIC II/III e em 6 (50%)
dos casos de carcinoma invasor. Obteve-se diferença estatisticamente significante quando
comparamos o grupo o grupo NIC II/III quando comparamos esse aos demais grupos
(p=0,00005). A expressão proteica da citocina IL-17 foi avaliada pela técnica de
imunohistoquímica no microambiente cervical. A expressão protéica da citocina IL-17 no
microambiente cervical foi encontrada 114 dos casos avaliados. Dentre estes, 17 (78%) em
espécimes de CC, 27 (97%) em NIC I, 35 (97%) em NIC II/III e 35 (87%) em SCC. A alta expressão
da citocina IL-17 foi encontrada em 5 (23%) dos casos de CC, 1 (3%) dos casos de NIC I, 1 (3%)
dos casos de NIC II/III e em 1 (3%) dos casos de SCC. Quando avaliou-se os dados quantitativos
em relação a expressão de IL-17, obteve-se um maior percentual de expressão na IL-17 nos
casos de CC quando comparados com SCC (p = 0,003). As células epiteliais cervicais e do
infiltrado celular foram responsáveis pela expressão da IL-17, e as mesmas apresentam um
padrão citoplástico de marcação. Assim, em detrimento dos resultados avaliados, as células
TH17 parecem estar envolvidas no outcome da infecção pelo HPV.

Palavras-chave: TH17, HPV, Carcinoma intraepitelial cervical.
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TÍTULO: Avaliação da ação genotóxica ou antigenotóxica do extrato de Passiflora edulis edulis
em ratos
AUTOR: VICENTE MACIEL DANTAS JÚNIOR
ORIENTADOR: ALINE SCHWARZ

Resumo:

Um dos critérios de maior relevância nas análises de compostos candidatos a fármacos
são seus estudos de toxicidade. Um dos estudos aceitos pela comunidade científica é o teste
do micronúcleo em medula óssea de ratos. Dessa forma, o presente trabalho objetivou avaliar
a ação (anti)genotóxica do extrato de pericarpo de Passiflora edulis var. edulis em ratos. Os
animais foram divididos em dois grupos (n=8/grupo). A suspensão do extrato seco em água
destilada foi administrada a oito animais, por gavagem, na dose de 300 mg/Kg durante 30 dias.
No final do tratamento os grupos foram subdivididos em dois menores (n=4 animais/grupo) e
receberam uma dose única de ciclofosfamida (50 mg/kg-i.p.) ou de solução salina 0,9% (i.p.). A
partir da medula óssea do fêmur, confeccionou-se lâminas para a leitura de eritrócitos
policromáticos (EPC) e contagem de EPC micronucleados (EPCMN). Empregou-se o teste 't' de
Student para a análise estatística dos dados obtidos que revelou nos animais tratados somente
com o extrato seco de P. edulis uma menor frequência de EPCMN (2,62 ± 0,48; p<0,01) em
relação ao grupo controle que recebeu ciclofosfamida (9,32 ± 0,83). O grupo tratado com P.
edulis e ciclofosfamida (9,23 ± 0,96; p<0,01) demonstrou um aumento da frequência de
EPCMN em relação ao grupo controle que não recebeu ciclofosfamida (2,84 ± 0,45) e em
relação ao grupo tratado somente com P. edulis (2,62 ± 0,48). O extrato não inibiu a ação da
ciclofosfamida e também não demonstrou citotoxicidade.

Palavras-chave: Toxicidade; (anti)genotóxico; Micronúcleos; Passiflora.
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TÍTULO: Avaliação da expressão da citocina IL-17 e da mólecula HLA-G em mulheres infectadas
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Resumo:

O câncer de colo uterino é a segunda malignidade ginecológica mais frequente entre
mulheres no mundo. Diversos estudos epidemiológicos demonstram a existência de fatores de
riscos secundários associados ao desenvolvimento das neoplasias e câncer cervical, sendo o
HPV o principal fator de risco. Assim, este estudo teve por objetivo avaliar a contribuição da
citocina IL-17 e da molécula de HLA-G em pacientes com lesão intraepitelial cervical (LSIL) e em
casos de cervicite crônica (CC). No presente estudo, foi avaliada a expressão de IL-17 e HLA-G
associada aos pacientes com CC, NIC I e controles saudáveis (CS). As moléculas de HLA-G e IL17 foram detectadas em 44 casos (75,9%) e 46 (79,31%), respectivamente. Entre as amostras
que apresentaram a expressão de HLA-G, 29 dos 35 (82,8%) apresentaram NIC I, 15 dos 23
(65,2%) apresentaram CC. Da mesma forma, considerando-se apenas os pacientes que
apresentaram expressão de IL-17, 30 de 35 (85,7%) apresentaram NIC I, 16 dos 23 (69,5%)
apresentaram CC e ausência da expressão de HLA-G e IL-17 foram observadas no grupo CS. A
expressão proteica da molécula HLA-G foi significativa (P=0,04) nas mulheres que
apresentaram NIC I quando comparado com aquelas mulheres que apresentaram cervicite.
Esses dados sugerem que o aumento da expressão da molécula de HLA-G pode está associado
ao surgimento de lesões cervicais, mesmo na presença da citocina IL-17.

Palavras-chave: lesões cervicais, HLA-G, IL-17, imunohistoquímica.
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TÍTULO: Interações entre proteinas das vias BER e NER no reparo de danos oxidativos
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Resumo:

Dados recentes de nosso grupo indicam a modulação da expressão de XPA em
fibroblastos submetidos ao estresse oxidativo. Além disso, também observamos que células
deficientes em XPC são resistentes ao estresse oxidativo e expressam baixa expressão de
enzimas da via BER (reparo por excisão de bases), o que torna importante estudar o papel da
proteína XPC em uma possível atuação na expressão e/ou localização de proteínas da via BER.
Observamos também que a presença de SNPs em genes da via BER parece contribuir para o
aumento de sensibilidade a agentes oxidativos observado em linhagens celulares deficientes
em NER (reparo por excisão de nucleotídeos). Diante do exposto, a presente proposta vem em
continuação ao trabalho iniciado tendo como objetivo contribuir para o aumento do
conhecimento quanto às interações entre proteínas das vias BER e NER no reparo de danos
oxidativos e quanto ao efeito de SNPs em genes da via BER.

Palavras-chave: estresse oxidativo, BER, NER, XPC.
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CÓDIGO: SB0380
TÍTULO: Avaliação da neutralização da atividade do veneno de Tityus serrulatus a partir de
extratos aquosos e frações de Ipomoea asarifolia.
AUTOR: ALLANNY ALVES FURTADO
ORIENTADOR: MATHEUS DE FREITAS FERNANDES PEDROSA

Resumo:

A salsa, como é conhecida na população, é uma planta típica do nordeste do Brasil
vista por seu potencial tóxico e que é muito utilizada de forma indiscriminada para fins
terapêuticos. Pesquisas com esses tipos de vegetais vêm sendo realizadas para auxiliar em
acidentes com animais peçonhentos. Neste cenário, o presente estudo destaca a avaliação da
atividade antiveneno das folhas I. asarifolia induzida pelo veneno do escorpião T. serrulatus,
uma das espécies que merece destaque entre as do gênero Tityus pela sua indução intensa da
resposta inflamatória no local da injeção, entre outros fatores. Na tentativa de avaliar essa
suposta atividade antiveneno da I. asarifolia, realizou-se o modelo experimental in vivo de
peritonite, utilizando o veneno e o extrato aquoso da salsa nas doses de 10,20 e 30 mg/Kg e
suas frações (diclorometano, acetato de etila e n-butanol) na dose de 20 mg/Kg. O extrato
bruto e as frações foram capazes de diminuir o influxo de células para o local da infecção, o
mesmo ocorreu para as frações. As citocinas, outro parâmetro importante para essa avaliação
inflamatória também foi mensurada. A detecção de IL-12, IL-6 e IL-1 foi realiza por ensaio
imunoenzimático (ELISA). Tanto o extrato bruto como as frações foram capazes de reduzir as
concentrações das citocinas sendo que a fração butanólica aumentou os níveis de IL-6
consideravelmente, demonstrando um caráter imunomodulador. O extrato aquoso diminuiu
os níveis de IL-6 de forma dose-dependente.

Palavras-chave: Ipomoea asarifolia, inflamação, Tityus serrulatus.
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TÍTULO: Fungos gasteroides (Phallales e Geastrales) em áreas de semi-árido e floresta atlântica
na região nordeste do Brasil.
AUTOR: LUANA MAYRA NUNES CONRADO
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CO-AUTOR: LAYANA ALVES DE MORAIS

Resumo:

Pesquisas realizadas em duas áreas de Mata Atlântica, Rio Grande do Norte, Brasil,
durante o mês de agosto de 2012 a julho de 2013, mostraram diversas espécies de fungos
gasteroides: Mutinus caninus, Staheliomyces cinctus, Abrachium floriforme, Geastrum
saccatum, G. pectinatum, G. javanicum e G. lageniforme, sendo M. caninus e S. cinctus
terceiros registros para o Brasil e as três últimas espécies segundos registros para o estado. As
estruturas macro e micro morfológicas dos espécimes foram analisadas de acordo com a
metodologia usual ao grupo. Descrições e discussões taxonômicas são fornecidas.

Palavras-chave: Diversidade; Taxonomia; Neotrópicos; Geastraceae; Phallaceae; Clathraceae.

155

XXIV CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA

CÓDIGO: SB0383
TÍTULO: Atividade física e modulação autonômica do coração em mulheres jovens com
síndrome dos ovários policísticos
AUTOR: LEANY FARIAS DE MEDEIROS
ORIENTADOR: GEORGE DANTAS DE AZEVEDO

Resumo:

A síndrome dos ovários policísticos (SOP) é associada a fatores de risco cardiovascular
(RCV) e a obesidade é uma característica prevalente.A variabilidade da frequência cardíaca
(VFC) tem sido utilizada como uma ferramenta clínica para avaliar a integridade do controle
autonômico cardíaco, um preditor de RCV. O objetivo do estudo foi comparar a VFC em
mulheres com SOP com diferentes estados nutricionais(eutrofia, sobrepeso e
obesidade).Foram avaliadas 50 pacientes com SOP(18-34 anos), divididas em três grupos:
i)eutróficas(IMC < 25kg/m²; n=10); ii)sobrepesadas(IMC 25-29,9 kg/m²; n=10); iii)obesas(IMC>
30 kg/m²; n=30).As voluntárias foram submetidas à coleta da VFC através de um transmissor
da marca Polar, em repouso.Adicionalmente, foram analisadas variáveis bioquímicas(glicemia jejum e após teste oral de tolerância à glicose, HDL, LDL e triglicerídeos), hormonais(LH, FSH,
progesterona e testosterona) e inflamatória(proteína c-reativa) através de sangue venoso.
Para a comparação foi utilizado o teste de Kruscal-Wallis com pós-teste de Dunns. Um p<0,05
foi considerado estatisticamente significativo. Dos índices analisados(RMSSD, RMSM, HF e LF),
apenas o RMSM mostrou-se estatisticamente significativo(p=0,02), sendo maior nos grupos de
não-obesas. Nenhuma variável sanguínea apresentou diferença entre os grupos. Os resultados
obtidos mostraram que as pacientes avaliadas apresentaram similar VFC, possivelmente em
decorrência do similar perfil metabólico, hormonal e inflamatório.

Palavras-chave: Síndrome Ovários Policísticos, Variabilidade Frequência Cardíaca.
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TÍTULO: OCORRÊNCIA DE ABUSO SEXUAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES
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Resumo:

Pesquisa documental, descritiva a partir dos registros de notificação dos casos de
violência sexual do Conselho Tutelar da cidade de São Gonçalo do Amarante/RN nos anos de
2009 a 2012. Este estudo teve por objetivo descrever o panorama de ocorrências de abuso
sexual em crianças e adolescentes notificados pelo Conselho Tutelar de São Gonçalo do
Amarante/RN. Para isso, foi realizada coleta de dados nos registros de notificação dos casos de
violência sexual em crianças e adolescente no Conselho Tutelar descrito anteriormente. As
informações, mediante análise estatística, permitiram a descrição numérica e possibilitaram
uma avaliação sistemática do assunto, através da análise comparativa dos dados numéricos.
Após o levantamento desses dados, constatou-se uma frequência de 24 casos de abuso sexual
entre crianças e adolescentes, sendo que 19 desses casos aconteceram entre crianças e
adolescentes do sexo feminino; taxa equivalente a (79,2%), e 05 desses casos aconteceram
entre crianças e adolescentes do sexo masculino, taxa equivalente a (20,8 %). A maior
frequência de casos de abuso sexual nesse município ocorreu no ano de 2012, representando
50,0% dos casos notificados. Quanto à caracterização do abuso, os dados encontrados não
foram preenchidos adequadamente pelos conselheiros apresentando assim a falta de
informações precisas onde 92% dos casos não foram informados ou não foram preenchidos
pelos conselheiros e, mostrou que 8% dos casos foram através da penetração.

Palavras-chave: Violência sexual; Criança; Adolescente.
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TÍTULO: Atuação fisioterapêutica no paciente com subluxação crônica do ombro após acidente
vascular encefálico.
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Resumo:

A subluxação do ombro é uma complicação secundária comumente encontrada em
pacientes com acidente vascular encefálico (AVE). Este estudo tem como objetivo analisar os
efeitos da estimulação elétrica funcional (EEF) na função e dor no ombro dos pacientes
portadores de AVE com subluxação desta articulação. Participaram do estudo pacientes que
tiveram a subluxação confirmada através de exame radiográfico. Inicialmente foram avaliados
28 indivíduos com AVE, destes, 28,57% (n=8) exibiram suspeita de subluxação pelo método de
palpação, dos quais apenas 03 atenderam aos critérios de inclusão e tiveram diagnóstico
confirmado pelo RX. Desta forma, 01 participante desistiu do estudo, 01 foi alocado no grupo
tratamento (GT) e o outro no grupo controle (GC). Ambos pacientes foram avaliados antes e
após 20 sessões quanto à dor pelo questionário de McGill e funcionalidade pela escala de FuglMeyer. Foi realizada cinesioterapia e EEF apenas no GT. Não houve diferença antes e após a
intervenção em ambos os indivíduos quanto à funcionalidade. Entretanto houve redução da
dor para o indivíduo no GT (30 vs. 0) e no GC (48 vs. 43). Resultado semelhante foi observado
no RX (antes 11mm, após 7mm para o GT vs. 10mm antes e após para o GC). Os resultados
evidenciaram redução do grau de subluxação e dor no ombro do paciente submetido ao
tratamento fisioterapêutico. No entanto é necessário o aumento da amostra para comprovar
os efeitos da EEF no tratamento da subluxação.

Palavras-chave: Acidente vascular encefálico; subluxação do ombro; eletroestimulação.
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TÍTULO: Estudo da compatibilidade térmica entre propranolol, quitosana e celulose
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CO-AUTOR: ANA PAULA BARRETO GOMES

Resumo:

A quitosana, um copolímero linear constituído de monômeros de N-acetil-Dglicosamina e D-glicosamina, é obtida a partir da desacetilação parcial da quitina, polímero
natural que pode ser extraído do exoesqueleto de crustáceos. A celulose é uma homoglicana,
constituída de cadeias lineares de D-glicopiranoses, ligadas em &#946;-(1,4), em número que
varia de 100 a 200 unidades de monossacarídeos. A celulose é empregada como diluente em
comprimidos e cápsulas duras (0-100%). Este trabalho tem como objetivo estudar a
substituição da celulose pela quitosana como adjuvante farmacotécnico na produção de
formas farmacêuticas sólidas. Para esse intuito, a Termogravimetria (TG), a Calorimetria
Diferencial Exploratória (DSC) e o DSC-fotovisual foram utilizados como ferramentas para
identificar possíveis incompatibilidades físico-químicas fármaco-excipiente por alterações no
comportamento térmico das misturas binárias 1:1 da quitosana com o propranolol e da
celulose microcristalina com o mesmo fármaco. Nos termogramas obtidos, é possível observar
a fusão do propranolol começando a 164,0°C e 165,0°C para as misturas binárias com
quitosana e celulose respectivamente, a mesma temperatura do propranolol puro, e as
decomposições dos excipientes foram observadas na mesma faixa de temperatura vista para
os compostos puros, sendo estes considerados compatíveis entre si.

Palavras-chave: Quitosana, propranolol, incompatibilidade, DSC e TG.
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TÍTULO: Síntese de Compostos Obtidos pela Dimerização de Haloderivados da L-Homoprolina
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Resumo:

Sintetizar fármacos mais eficazes, seguros, alvo-direcionados e que diminuam a
toxicidade do tratamento anticancerígeno é um grande objetivo da química terapêutica.
Pensando nisso uma estratégia proposta é o planejamento de fármacos com mecanismo antiangiogênico. O nosso grupo sintetizou um composto derivado do aminoácido L-prolina que
apresentou excelente atividade antineoplásica sugestiva de inibição da angiogênese e baixos
efeitos colaterais. Desta forma estamos sintetizando novos análogos com o objetivo de
encontrar um composto eficaz para esta atividade. Planejamos a síntese de compostos obtidos
pela dimerização de derivados halogenados e homologados na cadeia lateral em uma unidade
de ?CH2- do aminoácido L-prolina, ou seja, de derivados da L-homoprolina N-substituída.
Nesta primeira etapa do trabalho, sintetizamos os compostos 1 (N,O-bitosil-2pirrolidinometanol), 2 (N-tosil-2-pirrolidinil acetonitrila) e 3 (ácido N-tosil-2-pirrolidinil acético)
como precursores da rota sintética proposta. Estes compostos foram purificados por meio de
cromatografia em coluna e o rendimento global destas etapas a partir da L-prolina foi de 31%.
Estes resultados são iniciais e o composto 3 será utilizado como precursor para síntese do
derivado halogenado da L-homoprolina que será utilizado para obter o composto dimérico
proposto no projeto.
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CÓDIGO: SB0402
TÍTULO: Óbitos por dengue no estado do RN no período de 2006 a 2010
AUTOR: JOSÉ CLÉCIO DOS SANTOS LIMA
ORIENTADOR: CLEONICE ANDRÉA ALVES CAVALCANTE
CO-AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA
CO-AUTOR: JOSY SAMARA DO NASCIMENTO SOUZA

Resumo:

Objetivo: Analisar os óbitos por dengue no estado do RN no período de 2006 a 2010,
considerando a importância dessa informação e sua contribuição para o planejamento das
ações de vigilância e no controle da dengue.
Métodos: Foram analisados dados do Sistema de Informações de Agravos Notificáveis
(SINAN) e informações da Secretaria de Vigilância em Saúde/Ministério da Saúde.
Resultados: Foram registrados 39 óbitos por dengue no estado do RN, no período
deste trabalho. Sendo em 2008 o ano que mais se registrou óbitos, por ser um ano epidêmico
com a introdução do sorotipo viral DENV-2, com 43,58% dos óbitos e 2009 com o menor índice
com 5,12% dos óbitos. Também foram notificados 1649 casos graves por dengue no estado e a
letalidade da dengue varia entre 2,0% a 4,5% nesse período no estado. No ano de 2008 foram
registrados surtos endêmicos no Brasil, onde a letalidade do país em casos de Febre
Hemorrágica por Dengue (FHD) registrou 7,2%. No Rio Grande do Norte foram registrados
6,4% dos casos FHD do país no determinado ano, concluindo assim que o país todo teve um
ano endêmico.
Conclusão: No estado do Rio grande do Norte a dengue se apresenta de forma
endêmica com surtos epidêmicos com a introdução de novos tipos virais e posteriormente a
uma epidemia o índice de letalidade aumenta e o de casos diminui. Os óbitos por dengue no
estado seguiu o padrão registrados no Brasil no período endêmico em 2008.
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CÓDIGO: SB0407
TÍTULO: Velocidade da marcha em idosos residentes na comunidade da cidade de Natal-RN
AUTOR: RAYSA VANESSA DE MEDEIROS FREITAS
ORIENTADOR: RICARDO OLIVEIRA GUERRA
CO-AUTOR: LIDIANE MARIA DE BRITO MACEDO FERREIRA
CO-AUTOR: FABIENNE LOUISE JUVÊNCIO DOS SANTOS AMARAL
CO-AUTOR: KARYNA MYRELLY OLIVEIRA BEZERRA DE FIGUEIREDO RIBEIRO

Resumo:

Introdução: a velocidade da marcha é um indicador simples e acessível de vitalidade,
pois a diminuição da mobilidade, pouca atividade física e descondicionamento indicam uma
piora da saúde e menor sobrevivência. Objetivo: avaliar o desempenho na velocidade da
marcha de idosos residentes na comunidade de Natal-RN. Métodos: foi realizado o teste de
caminhada de 6m em 34 indivíduos, entre 60 a 89 anos, de um grupo de idosos que funciona
em um centro de referência do SUS. Diante do tempo realizado da caminhada calcularam-se as
velocidades, as quais foram agrupadas em faixas etárias, obtendo-se a média dos grupos.
Resultados: a média da velocidade da marcha de idosos entre 60-69 anos foi de 1,05m/s, 70-79
anos de 0,98m/s, 80-89 anos de 0,91m/s, sendo todas acima do esperado. Conclusão: os
idosos avaliados possuem uma velocidade de marcha satisfatória para a idade, que pode ser
explicado pelo fato de que a maioria tem capacidade de ir sozinha às reuniões do grupo, onde
é disponibilizado acesso aos tratamentos de saúde.
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CÓDIGO: SB0408
TÍTULO: ALIMENTAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO: A percepção de trabalhadores atendidos
pelo PAT
AUTOR: KARLENE SANTOS DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: INGRID WILZA LEAL BEZERRA

Resumo:

Objetivos: Conhecer, de trabalhadores beneficiados pelo PAT, a percepção que têm
desse programa, de maneira a compreender a ideia que os trabalhadores têm de alimentação
saudável; conhecer os significados atribuídos, pelos trabalhadores, ao PAT e à alimentação
recebida no local de trabalho; identificar a relação que o trabalhador faz da alimentação
recebida com o seu rendimento do trabalho e a sua saúde.
Metodologia: o estudo tem caráter qualitativo, no qual foram realizadas 20 entrevistas
semidirigidas, com trabalhadores beneficiados pelo Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT) na Unidade de Alimentação e Nutrição da Indústria de botões do Nordeste (BONOR).
Para análise dos dados foi utilizada a análise de conteúdo.
Resultados e discussão: A partir dos dados obtidos, certificou-se o desconhecimento
do PAT por parte dos trabalhadores, e a satisfação e importância atribuída à existência da
alimentação no local de trabalho. Alguns relatos se referiram ao aumento de peso entre os
funcionários, que levam a crer que a alimentação ofertada não atende por completo às
recomendações para a promoção da saúde dos trabalhadores.
Conclusão: Apesar dos trabalhadores não terem conhecimento sobre a existência do
Programa de Alimentação do Trabalhador, esses detém informações e atribuem significados
que estão de acordo com os princípios do PAT. Porém, se faz necessário a inserção de
educação alimentar no PAT.
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CÓDIGO: SB0410
TÍTULO: Análise das Propriedades Anticoagulante e Antiproliferativa de Polissacarídeos
Sulfatados Obtidos do Camarão Cinza
AUTOR: IGLESIAS DE LACERDA BEZERRA
ORIENTADOR: FERNANDA WANDERLEY DE OLIVEIRA
CO-AUTOR: LAIS CRISTINA GUSMÃO FERREIRA PALHARES
CO-AUTOR: SUELY FERREIRA CHAVANTE

Resumo:

Diversas funções vêm sendo atribuídas aos polissacarídeos sulfatados devido a
descoberta de um número cada vez maior de interações celulares com diferentes
componentes da matriz extracelular. Dentre esses, destaca-se a heparina, um
glicosaminoglicano sulfatado (GAG), conhecida pela sua importante ação anticoagulante.
Estudos demonstram também seu potencial como anti-inflamatório e antitumoral. No
entanto, o uso é limitado devido a complicações hemorrágicas causadas por ela. Diante disso,
esse trabalho teve o objetivo de caracterizar os aspectos estruturais de compostos
heparinoides extraídos do cefalotórax do camarão Litopenaeus vannamei e avaliar o seu
potencial anticoagulante e seu efeito antiproliferativo contra células tumorais, a fim de que se
possa utilizá-lo para o desenvolvimento de novas drogas antitumorais, porém com reduzido
efeito colateral anti-hemostático. Para tanto, os GAGs foram extraídos dos tecidos mediante
proteólise, complexação com resina de troca-iônica, precipitação com metanol e
fracionamento com acetona. Em seguida, as amostras foram submetidas aos ensaios TTPA e
MTT. Os resultados mostraram que a atividade anticoagulante dos heparinoides apresentou
considerável redução quando comparada a heparina nas mesmas concentrações, como
também,o potencial antitumoral do heparinoide se mostrou presente. Os dados obtidos
reforçam a ideia de que invertebrados podem ser utilizados como uma fonte alternativa para
produção de heparina.
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CÓDIGO: SB0417
TÍTULO: Relações interpessoais no ambiente de trabalho da equipe de enfermagem
AUTOR: MARIA GABRIELA DANTAS DE AZEVÊDO SILVA
ORIENTADOR: SORAYA MARIA DE MEDEIROS
CO-AUTOR: DANIELLE REZENDE FERREIRA
CO-AUTOR: MARIANA PEREIRA DA SILVA
CO-AUTOR: ALEXSANDRA VIEIRA MARIANO

Resumo:

A Enfermagem estabelece no seu processo de trabalho, uma teia de relações
interpessoais e grupais de caráter complexo, que exige da enfermeira, especial atenção no
gerenciamento destas relações. Na Enfermagem, o termo equipe é utilizado para designar o
grupo formado pelo enfermeiro, técnico e o auxiliar de enfermagem. A comunicação é uma
estratégia essencial na interação da equipe e que poderá auxiliar a aliviar o sofrimento dos
trabalhadores e deste modo as relações interpessoais ficarão mais humanizadas,
possibilitando o desenvolvimento de condições que favoreçam a motivação, valorização e a
realização dos profissionais. O objetivo é analisar as relações interpessoais da equipe de
enfermagem em seu ambiente de trabalho. Trata-se de um estudo descritivo com abordagem
qualitativa, realizado no Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel com os trabalhadores da equipe
de enfermagem, da clínica cirúrgica, através de entrevistas com perguntas abertas e fechadas,
semi-estruturadas, individuais e gravadas, com consentimento e assinatura do Termo de
Consentimento Livre Esclarecido. A necessidade do presente estudo torna-se relevante para
conhecer esta equipe complexa e importante, retratando e identificando os conflitos que
permeiam esta interação profissional, com perspectivas a elaboração de medidas de
promoção da melhoria das condições de trabalho para estes profissionais, que culminarão na
melhoria da assistência de enfermagem aos pacientes. Este estudo ainda encontra-se em
andamento.
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CÓDIGO: SB0418
TÍTULO: O contexto de trabalho de uma UTI interferindo no processo saúde-doença dos
profissionais de enfermagem
AUTOR: DANIELLE REZENDE FERREIRA
ORIENTADOR: SORAYA MARIA DE MEDEIROS
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Resumo:

O trabalho identifica a percepção ergonômica da equipe de enfermagem em uma UTI.
Trata-se de um estudo exploratório de abordagem quantitativa com desenho transversal,
descritivo e indutivo realizado entre agosto e setembro de 2012, em um Hospital Universitário.
A amostra foi de 37 profissionais de enfermagem. A coleta dos dados deu-se por
caracterização dos sujeitos e aplicação da Escala de Avaliação do Contexto de Trabalho,
integrante do ITRA, conforme aprovação do CEP do HUOL. A população é predominantemente
feminina e de adultos jovens. A maioria dos profissionais é de nível médio, concluíram a
formação entre 10 a 15 anos (35,1%) e atuam em UTI pelo mesmo período (35,1%). O estudo
traz a organização (M geral = 3,27) e as condições do trabalho (M= 2,80) como fatores que
contribuem moderadamente para o adoecimento do trabalhador. Os itens ?existe fiscalização
do desempenho?, ?as tarefas são repetitivas? e ?existe muito barulho no ambiente de
trabalho? foram avaliados negativamente, constituindo um agravante severo à saúde do
profissional, demonstrando a necessidade de mudanças no setor e na rotina de trabalho. O
item ?os resultados esperados estão fora da realidade? foi avaliado positivamente, mostrando
que não há disparidade entre o trabalho prescrito e o real. O resultado da avaliação dos
demais itens (17 de um total de 21) foi classificado como moderado, entretanto, com um grau
de interferência bastante significativo para o adoecimento do trabalhador inserido em uma
UTI.
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CÓDIGO: SB0421
TÍTULO: Desenvolvimento de nanosistemas farmacêuticos para terapia gênica - avaliação de
estabilidade, testes in vitro e in vivo
AUTOR: ALÉLIA MORAIS DA ROSA
ORIENTADOR: LOURENA MAFRA VERISSIMO

Resumo:

Nanoemulsões são potenciais vetores para veiculação gênica, em especial quando
associados a lipídeos catiônicos como a Estearilamina (SA) que permitem a complexação com o
DNA, negativamente carregado, devido à interações eletrostáticas resultando na compactação
do material genético, logo na formação de um lipoplexo/DNA. Para verificar se houve
complexação e analisar o comportamento do sistema foram realizados ensaios de estabilidade
do lipoplexo. A liberação do DNA a partir dos seus complexos foi induzida através da adição de
heparina, um polissacarídeo com grupos carregados negativamente, semelhante a proteínas
inibitórias do soro que podem provocar liberação de DNA precoce, reduzindo a transfecção. O
ensaio de gel de agarose realizado após a adição de heparina mostrou que o lipoplexo formado
não libera 100% do DNA complexado, confirmando que o uso do lipídeo catiônico melhorou a
estabilidade do sistema frente à heparina e as proteínas do soro, proporcionando desta forma,
uma elevada resistência ao soro, que é um dos obstáculos para transfecção. Tal estabilidade
advém da carga positiva conferida pelo lipídeo e sua interação com o DNA, evitando que o
material genético seja dissociado pelas cargas negativas presentes na estrutura da heparina e
nas proteínas do soro. Este ensaio precede testes in vivo, e são fundamentais para o
desenvolvimento de vetores não virais para terapia gênica.
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CÓDIGO: SB0422
TÍTULO: Influência do estado psicológico na sintomatologia dos pacientes com Síndrome do
Ardor Bucal
AUTOR: LARISSA MOREIRA DE SOUZA
ORIENTADOR: ANA MIRYAM COSTA DE MEDEIROS
CO-AUTOR: ERICKA JANINE DANTAS DA SILVEIRA
CO-AUTOR: EMELINE DAS NEVES DE ARAUJO LIMA

Resumo:

Embora a Síndrome do Ardor Bucal (SAB) possua etiopatogênese ainda desconhecida,
desordens psicológicas como estresse, ansiedade e depressão têm sido associadas ao
surgimento e manutenção da sintomatologia desta condição. O objetivo deste estudo foi
verificar se existe associação entre o status emocional e a persistência da sintomatologia em
pacientes com SAB, mesmo após instituição de tratamento. Foram estudados, mediante
exames clínico-laboratoriais e escalas psicométricas para avaliação dos níveis de estresse,
ansiedade e depressão, 163 pacientes atendidos no Serviço de Diagnóstico Oral da UFRN,
durante o período de 2000 a 2012, sendo 64 diagnosticados com SAB essencial e 99, com
Ardor Bucal (AB). No grupo de pacientes com SAB, o tratamento mais usado foi o uso do chá
de camomila (35,9%), e entre os casos de AB, a laserterapia foi a modalidade mais aplicada
(30,3%). Entre todos os pacientes avaliados, 69,7% permaneceram com a sintomatologia após
o tratamento e quanto aos aspectos emocionais, prevaleceram as seguintes características:
grau mínimo de ansiedade (35,7%), ausência de depressão (31,3%) e presença de estresse
físico na fase de resistência (39,2%). Os resultados sugerem que os fatores ansiedade e
estresse físico, apesar de mostrarem-se em baixos graus, podem estar implicados na
permanência da sintomatologia após o tratamento de pacientes com ardor bucal.
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CÓDIGO: SB0423
TÍTULO: Triagem, montagem e identificação de colêmbolos do Rio Grande do Norte
AUTOR: JOSEMÁRIA SILVA DE FRANÇA
ORIENTADOR: BRUNO CAVALCANTE BELLINI

Resumo:

Colêmbolos são microartrópodes extremamente abundantes no solo. São utilizados
em avaliações ambientais devido a sua ampla diversidade, abundância elevada em diversos
tipos de habitats e por sua alta sensibilidade a alterações ambientais. No Brasil, a fauna de
Collembola é pobremente conhecida, especialmente na Caatinga. Assim, este trabalho teve
como principal objetivo inventariar a fauna de Collembola no Estado do Rio Grande do Norte
em áreas de Caatinga e Mata Atlântica. O material biológico foi proveniente, a princípio, de
cinco municípios do Rio Grande do Norte, sendo quatro inseridos na Caatinga e um com
cobertura de Mata Atlântica: Mossoró, Felipe Guerra, Apodi, João Câmara e Genipabu,
respectivamente. Com a montagem e identificação do material do Rio Grande do Norte foram,
até o momento, encontradas 38 espécies. Destas, pelo menos 12 são novas para a ciência.
Entre os gêneros, Seira foi o mais representativo, com 15 espécies (equivalente a 39,5% do
total). Aproximadamente 80% do material coletado foi obtido no período de chuvas. Das 38
espécies catalogadas, pelo menos oito são primeiros registros para o Estado do Rio Grande do
Norte e seis certamente ainda não tiveram ocorrência registrada em território nacional. Esses
dados somados ao elevado número de espécies novas para a ciência mostram o potencial em
biodiversidade de Collembola, e provavelmente de outros táxons, no Rio Grande do Norte.
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CÓDIGO: SB0428
TÍTULO: Escalas de Intensidade da Dor em Pacientes com Depressão Maior Antes e Após
Tratamento Medicamentoso
AUTOR: CLARA OLIVEIRA MOURA RIBEIRO
ORIENTADOR: DRAULIO BARROS DE ARAUJO

Resumo:

A depressão é um transtorno bastante comum, que apresenta prevalência de 17% ao
longo da vida. É associada a intenso sofrimento pessoal, altas taxas de morbidade e aumento
da mortalidade. O sofrimento pessoal, também descrito como dor mental tem sido empregado
no sentido de relacionar características comuns como desgosto, angustia e ansiedade na
tentativa de definir um padrão de dor relatado por pacientes depressivos. O presente estudo
busca validar a escala de dor mental proposta por Orbach e Mikulincer para o português falado
no Brasil e assim utiliza-la como instrumento de mensuração da dor mental com a finalidade
de traçar o perfil da população brasileira, bem como entender a dor mental relatada por
pacientes em tratamento para depressão, e a eficácia do tratamento em relação a melhora
dos sintomas de dor mental.
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CÓDIGO: SB0429
TÍTULO: Risco cardiovascular em mulheres atendidas em uma UBS
AUTOR: GISLAYNE CATARINA FÉLIX SILVA
ORIENTADOR: DANIELLE SOARES BEZERRA

Resumo:

As doenças cardiovasculares (DCV) representam importante problema de saúde
pública, visto que constituem a principal causa de morbi-mortalidade no mundo e demandam
altos custos governamentais com assistência médica. Neste contexto, a sobrecarga de
responsabilidades com o trabalho somadas às atividades domésticas, tornam as mulheres um
grupo de risco merecedor de atenção. Portanto, o presente estudo teve como objetivo a
identificação dos principais fatores de risco cardiovascular na população feminina de uma
Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada na zona urbana do município de Currais Novos-RN.
Foram aplicados questionários sociodemográficos e de estilo de vida, bem como foi realizada
avaliação antropométrica das participantes voluntárias. As participantes apresentaram idade
média de 40 anos e após o cálculo do Escore de Framingham, observou-se que 88,2% das
participantes apresentaram baixo risco cardiovascular (RCV) em 10 anos, entretanto, 11,7%
apresentou de médio a alto risco. As características antropométricas (Índice de Massa
Corporal, Circunferência da Cintura, Índice de Obesidade Central e Circunferência do Quadril),
aliadas ao colesterol total elevado e histórico familiar de doenças crônicas não transmissíveis,
foram consideradas os mais prevalentes fatores de risco para as DCV na referida população.
Sugere-se, então, que outros estudos sejam conduzidos na mesma região e em regiões
vizinhas, visando o mapeamento dos fatores de risco locais.
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CÓDIGO: SB0430
TÍTULO: ANÁLISE GENÔMICA PARA DETERMINAÇÃO DA PREDISPOSIÇÃO AO CARCINOMA
FOLICULAR TIREOIDIANO
AUTOR: DIEGO MARQUES DA COSTA SANTOS
ORIENTADOR: VIVIAN NOGUEIRA SILBIGER
CO-AUTOR: BRUNA LIMA DE OLIVEIRA
CO-AUTOR: CAROLINE NÓBREGA BERNARDINO
CO-AUTOR: JÉSSICA CAVALCANTE DOS SANTOS

Resumo:

O câncer de tireóide (CT) apresenta-se como um dos cânceres com maior risco relativo
para histórico familiar e o mais comum da região da cabeça. Com a tentativa de buscar um
melhor esclarecimento sobre o papel destas variações genéticas na predisposição ao CT, um
número recente de estudos do tipo caso-controle tem identificados polimorfismos de um
único nucleotídeo (SNP) associado ao risco do desenvolvimento desta neoplasia. Com base
nisto, o presente estudo se propôs a identificar os potenciais marcadores de predisposição de
pacientes da Liga Norteriograndense Contra o Câncer que tenham diagnóstico confirmado por
biópsia, onde por genotipagem, usando a técnica de PCR em tempo real Sistema TaqMan®,
busca-se descobrir novos biomarcadores. Até o presente momento, este projeto é composto
por 267 amostras de pacientes de ambos os sexos e com idade acima de 18 anos, nas quais foi
realizada a extração do DNA e estas amostras serão submetidas à genotipagem. Sendo assim,
este estudo tem contribuído significativamente tanto para elucidação molecular do
surgimento do CT quanto para o seu diagnóstico prévio.
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TÍTULO: Morfometria Geométrica na diferenciação da morfologia externa em espécies do
gênero Callinectes (Stimpson, 1860) (Brachyura: Portunidae) no Rio Grande do Norte, Brasil
AUTOR: VANESSA LISBOA GUERRA DE BRITO
ORIENTADOR: FULVIO AURELIO DE MORAIS FREIRE
CO-AUTOR: CARLOS EDUARDO ROCHA DUARTE ALENCAR
CO-AUTOR: SÁVIO ARCANJO SANTOS NASCIMENTO DE MORAES

Resumo:

A morfometria geométrica traz uma nova abordagem morfológica substituindo as
mensurações de distâncias lineares e medidas da forma corporal, preservando a configuração
dos landmarks, indicando a variação da forma nas estruturas morfológicas selecionadas
permitindo a representação dos resultados estatísticos através de formas ou shapes
(Bookstein,1982) (Mitterocker & Gunz 2009). O presente estudo possui importância devido a
este tipo de estudo poder identificar diferenças suteis entre as espécies estudas, a fim de
facilitar a identificação das diferentes espécies pelo pesquisador. O objetivo deste trabalho foi
comparar os marcos anatômicos presentes em regiões do dorso da carapaça de indivíduos do
gênero Callinectes capturados no município de Extremoz-RN. A análise de variáveis canônicas
evidenciou a formação de três agrupamentos: C. danae e C. ornatus; C. bocourti e C. sapidus;
C. exasperatus. A análise de função discriminante analisou os dados par a par e evidenciou que
as espécies C. danae e C. ornatus; C. bocourti e C. sapidus são as mais similares dentre todas as
combinações realizadas, demonstrando quais são as diferenças sutis que distinguem as
espécies. O espinho lateral foi a estrutura que mais variou de forma dentre todos os landmarks
locados no dorso da carapaça.

Palavras-chave: Morfometria geométrica, Callinectes, landmarks, diferença morfológica.
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CÓDIGO: SB0449
TÍTULO: Comparação do estado nutricional e consumo alimentar de escolares matriculados em
escolas públicas e privadas.
AUTOR: HEBE LORENA SANTOS BORGES COSTA
ORIENTADOR: URSULA VIANA BAGNI

Resumo:

Este estudo visou comparar o perfil alimentar e o estado nutricional dos escolares
matriculados em escolas públicas e privadas do município de Santa Cruz/RN. Avaliou-se uma
amostra de 265 escolares matriculados em escolas públicas (n=132) e privadas (n=133). Para
avaliação nutricional foram utilizados os índices antropométricos de Estatura para Idade (E/I) e
o Índice de Massa Corporal para Idade (IMC/I), em escore-z, adotando os pontos de corte
definidos pela Organização Mundial de Saúde. Para avaliação do consumo alimentar aplicou-se
o formulário de marcadores do consumo alimentar adotado pelo Sistema de Vigilância
Alimentar e Nutricional. Observou-se, para o índice IMC/I, elevada proporção de excesso de
peso entre os estudantes, sendo maior nas escolas privadas que nas públicas (p<0,01). Quanto
ao consumo de alimentos na última semana, verificou-se que em ambas as escolas os alunos
consumiram com pouca frequência salada crua e legumes cozidos, enquanto que o feijão foi o
alimento com maior frequência de consumo. A prevalência de crianças consumindo batata
frita foi maior nas escolas privadas que nas públicas (p<0,01). Observou-se que estudantes das
escolas públicas com excesso de peso apresentaram um consumo maior de batata frita
(p=0,05) comparados àqueles sem excesso de peso. Considerando a escola como um local
privilegiado para ações em saúde, por agregar um grande número de crianças, recomenda-se o
desenvolvimento de estratégias de educação nutricional.

Palavras-chave: Perfil nutricional; Consumo alimentar; Escolares.
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CÓDIGO: SB0451
TÍTULO: Elaboração de Eletrodos para Registros Neurofisiológicos
AUTOR: RAFAEL FRANZON BENZ
ORIENTADOR: ADRIANO BRETANHA LOPES TORT

Resumo:

Para o estudo de sinais neurais, uma das áreas que mais tem crescido na neurociências
na atualidade, uma das técnicas mais importantes e utilizadas é o implante de eletrodos para
registro eletrofisiológico. Os eletrodos são implantados dentro do encéfalo através de
procedimento cirúrgico delicado. Com eles, é possível captar o sinal elétrico gerado pelos
neurônios próximos da ponta, sendo viável, assim, observar e entender o funcionamento de
redes neurais específicas. Através de eletrodos é permissível, também, estimular
eletricamente regiões específicas do cérebro do animal. Para a obtenção do sinal que será
analisado são necessários vários equipamentos, que incluem potentes amplificadores
eletrofisiológicos, requeridos devido à sua baixa intensidade (da ordem de milivolts). Depois de
captado, o sinal deverá passar por um extenso processo de análise, dos quais inclui, por
exemplo, o uso de filtros para separação dele em diversas bandas de Potencial Local de Campo
(LFP) e em Spike (unidade de disparo neuronal). Estas ferramentas integradas permitem uma
grande gama de possibilidades para o estudo do cérebro. Este projeto teve como objetivo
principal o aprendizado de todas as técnicas necessárias para elaboração de eletrodos e
matrizes de eletrodos, utilizadas nos implantes. Como adicional, foi visto também todo o
procedimento cirúrgico para o implante dos eletrodos, assim como a utilização dos
equipamentos necessários para realizar o registro da atividade cerebral.

Palavras-chave: Elaboração Eletrodos Para Registros Neurofisiológicos Eletrofisiologia.
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CÓDIGO: SB0454
TÍTULO: Plano de atividades Bolsista PIBIC - Projeto Declínio da mobilidade na velhice: análise
das diferenças entre os sexos sob a perspectiva epidemiológica do Curso da Vida e Carga
alostática
AUTOR: JÉSSICA MAYARA BARROS DA SILVA
ORIENTADOR: RICARDO OLIVEIRA GUERRA
CO-AUTOR: MAYLE ANDRADE MOREIRA
CO-AUTOR: ANA CLÁUDIA MAURÍCIO DE CARVALHO
CO-AUTOR: CRISTIANO DOS SANTOS GOMES

Resumo:

O envelhecimento populacional é acompanhado por um aumento de distúrbios
psiquiátricos, entre eles os sintomas depressivos, os quais merecem especial atenção devido
aos seus efeitos negativos sobre os indivíduos portadores. Esses sintomas ocorrem em um
estágio prévio à depressão e podem ter efeitos deletérios ao longo do tempo. Além disso, os
sintomas depressivos têm sido associados com baixos níveis de atividade física em pessoas
idosas, sendo considerados fatores de risco para déficits de mobilidade e desempenho
funcional. O presente estudo teve como objetivo identificar publicações de estudos
observacionais analíticos que abordassem a relação entre sintomas depressivos e o
desempenho funcional em idosos.. Foram encontrados 946 artigos a partir dos descritores
selecionados. Foi observada uma variação de 312 a 1.755 participantes nas amostras incluídas
nos estudos, entre os quais participaram homens e mulheres. Nesta revisão observou-se que
existe uma correlação negativa entre a presença da sintomatologia depressiva e o déficit no
desempenho funcional em idosos.
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CÓDIGO: SB0455
TÍTULO: Distribuição espaço-temporal da assembleia de peixes no estuário de uma microbacia
na Mata Atlântica do Nordeste Brasileiro.
AUTOR: RONEY EMANUEL COSTA DE PAIVA
ORIENTADOR: SERGIO MAIA QUEIROZ LIMA
CO-AUTOR: LIANA DE FIGUEIREDO MENDES
CO-AUTOR: CARLOS EDUARDO ROCHA DUARTE ALENCAR

Resumo:

O litoral do Rio Grande do Norte é composto por bacias costeiras de pequeno e médio
porte. Embora predomine o bioma da Caatinga, estas bacias estão parcialmente ou
integralmente inseridas na Mata Atlântica. Dentre estas, a microbacia do rio Pratagi, que
apresenta em seu estuário um pequeno conjunto de quedas d?água, que podem atuar como
barreira física para espécies de peixes. O papel deste declive natural como barreira e a
variação espaço-temporal na composição das espécies serão investigados neste trabalho. Sete
amostragens foram realizadas de fevereiro a dezembro de 2012 em cinco setores (três abaixo
e dois acima do declive) de 100m, divididos em 20 transectos de 1x5m. Diversidade, riqueza,
dominância, equitabilidade e, temperatura, oxigênio dissolvido, pH, profundidade, velocidade
da água e porcentagem de tipo de substrato foram estimados para cada setor para possíveis
correlações. Análises multivariadas foram realizadas para os índices ecológicos e dados
ambientais. Para avaliar a diferença espaço-temporal, uma ANOSIM. Por fim, um mapa de
calor para a relação espécie-área. No total foram registrados 1184 indivíduos divididos em 14
espécies. O registro de espécies marinhas mostra que as microbacias podem atuar como área
de reprodução, refúgio ou alimentação, onde Centropomus sp. e L. alexandrei são de
importância comercial. As diferenças na composição e distribuição das espécies indicam que o
declive atua como barreira para as espécies que não sobrepujam o obstáculo.

Palavras-chave: Bacias costeiras, índices ecológicos, heatmap, peixes marinhos.
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CÓDIGO: SB0456
TÍTULO: Redes de Interações e Sazonalidade em uma área de Mata Atlântica próxima a Natal
AUTOR: PAOLA ARIELLE FERREIRA NOBRE
ORIENTADOR: ADRIANA MONTEIRO DE ALMEIDA
CO-AUTOR: WILLIANE GOMES DO NASCIMENTO
CO-AUTOR: TIARA TAMAR PERES BASÍLIO
CO-AUTOR: EWERTON CALIXTO DA SILVA

Resumo:

A distinção entre estações secas e chuvosas é bem marcada em ambientes tropicais. A
abundância de insetos pode ser relacionada às variações sazonais na abundância de recursos
alimentares, além da influência direta na fisiologia de insetos. O objetivo desse estudo foi de
analisar se a presença de lagartas em plantas hospedeiras responde à sazonalidade climática,
relacionando a influência de fatores climatológicos (temperatura, umidade e precipitação)
sobre a abundância de lepidópteros em um fragmento de Mata Atlântica. Foi realizado um
levantamento das plantas hospedeiras de Lepidoptera, no período de quatro anos (2008 a
2012). A área de estudo foi subdividida em três ambientes: borda da mata, interior de mata, e
margem do rio, cada área com 500m, e a cada visita mensal eram sorteadas sub-áreas que
totalizam 200m². Foram coletadas todas as plantas que apresentavam imaturos de
lepidópteros. No total foram obtidas 564 amostras, distribuídas de forma desigual em cada
ambiente de estudo, sendo a borda de mata o ambiente com cerca de 50% das amostras. Um
padrão de seca se repetiu ao longo do período de estudo e também uma sazonalidade de
lepidópteros que apresentaram em cada ano de estudo um alto número de amostras se
repetindo na estação chuvosa ou próxima a ela. Estudos nesses fragmentos são
imprescindíveis para geração de dados que podem ser utilizados para planos de conservação
dessas áreas.

Palavras-chave: Interação inseto - planta, Pluviosidade, Lepidoptera.
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CÓDIGO: SB0457
TÍTULO: EFEITO COMPARATIVO DE ANESTÉSICOS SOBRE O COMPORTAMENTO DA TILÁPIAS DO
NILO (Oreochromis niloticus)
AUTOR: LUANA CARLA DOS SANTOS
ORIENTADOR: ANA CAROLINA LUCHIARI

Resumo:

Os anestésicos têm sido empregados na aquicultura como modo facilitador do manejo
de peixes. Os resultados do uso de anestésicos trazem inúmeros benefícios na diminuição do
estresse e das perdas após manipulações. Nesse sentido, é crescente o investimento em
pesquisas relacionadas à anestesia e aos agentes anestésicos mais usados. Com a prática de
manejo adequada pode-se minimizar vários fatores negativos, como mudanças
comportamentais, aumento dos níveis de cortisol, glicose sanguínea e danos físicos por
interações inter e intra especificas, todos intimamente relacionados ao estresse. Nesse
sentido, este trabalho visou analisar a indução e recuperação anestésica da tilápia do Nilo
(Oreochromis niloticus) sob efeito de 3 drogas diferentes: benzocaína, óleo de cravo e MS 222.
Foram observadas as características comportamentais dos estágios de anestesia propostos por
Woody et al. (2002). Para tais testes, tilápias do Nilo foram mantidas isoladas em aquários de
15L, submetidas ao anestésico em ambiente separado. Foi observado o tempo para a perda de
postura e em seguida, o animal foi retornado ao seu aquário residência, onde foi novamente
observado até recuperação total de postura. Em teste separado, cada animal foi submetido à
atividade natatória forçada e contado o tempo para exaustão antes e depois do efeito do
anestésico. Este estudo visou eleger um anestésico de fácil acesso, baixo custo e boa eficácia,
que pudesse ser aplicado com segurança pelo produtor/pesquisador.

Palavras-chave: Anestésicos, bem estar, aquicultura, Oreochromis niloticus.

179

XXIV CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA

CÓDIGO: SB0461
TÍTULO: Avaliação do peso das operárias de Dinoponera quadriceps de acordo com a atividade
AUTOR: PABLO FELIPE GONÇALVES DE ARAÚJO SANTOS
ORIENTADOR: ARRILTON ARAUJO DE SOUZA
CO-AUTOR: DINA LILLIA OLIVEIRA DE AZEVEDO

Resumo:

A divisão de trabalho nas formigas é feita por duas castas especializadas, a rainha e as
operárias. Em Dinoponera quadriceps não existe diferença morfológica, porém há pequenas
variações de tamanho e peso entre as operárias. Por isso, este trabalho procurou avaliar se há
diferença no peso das operárias, de acordo com sua categoria de trabalho na colônia. Três
colônias de D. quadríceps foram mantidas em laboratório e suas operarias marcadas
individualmente. Observamos uma colônia/ vez, repetindo a seguinte sequência três vezes: 6
dias com alimento?1ª pesagem?3 dias de inanição?2ª pesagem. Pesamos todos os indivíduos
para separar nos dois grupos de atividade, externo e interno. O peso das operárias antes da
inanição não apresentou diferença significativa (p>0,05). Contudo, após o período de inanição,
o peso das operárias diferiu (p<0,05) entre as que realizavam o trabalho fora e dentro do
ninho. O peso das operárias varia de acordo com a atividade desempenhada por elas. Provável
que a quantidade de gordura estocada nas operárias esteja relacionada à hierarquia, com as
formigas responsáveis pelo cuidado dos imaturos com maior peso e aquelas que saem com
menor reserva de gordura. A atividade fora do ninho requer mais energia, por conseguinte, as
formigas que saem deveriam ter maior acesso ao alimento. Isso sugere uma distribuição
diferenciada da comida adquirida.

Palavras-chave: Dinoponera quadriceps; divisão de trabalho; estado nutricional.
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CÓDIGO: SB0463
TÍTULO: ESPÉCIES TRANSMISSORAS DE ARBOVÍRUS NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO MONITORAMENTO E IDENTIFICAÇÃO
AUTOR: JULIANA MACÊDO CHAGAS
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA FREIRE DE MELO XIMENES
CO-AUTOR: PATRICIA BATISTA BARRA MEDEIROS BARBOSA
CO-AUTOR: PEDRO VICENTE RODRIGUES JUNIOR
CO-AUTOR: JULLIETTE MEDEIROS DE OLIVEIRA

Resumo:

A dengue apresenta-se nos grandes centros urbanos de várias regiões do mundo, sob a
forma de epidemias de grande magnitude, e sob a forma hiperendêmica, nos lugares onde um
ou mais sorotipos do vírus circularam anteriormente. Os mosquitos envolvidos na transmissão
desta doença, Aedes aegypti e Aedes albopictus, se adaptam facilmente aos ambientes
urbanos, devido a grande quantidade de criadouros e alimento. No presente estudo trinta
armadilhas (ovitrampas) foram instaladas no Campus semanalmente. Os ovos coletados foram
levados ao Laboratório de Entomologia para a contagem; em seguida os ovos foram
submersos em água para a eclosão de larvas, as quais prosseguiram com o ciclo biológico para
obtenção de adultos, os quais foram posteriormente identificados. No período de Maio de
2012 a Março de 2013 foram coletados 16.581 ovos de mosquitos, com pico nos primeiros
meses do ano, esta maior ocorrência está correlacionada ao aumento dos níveis
pluviométricos no período. Os insetos da espécie A. aegypti são comumente encontrados. A.
albopictus, com menor índice de abundância, vem sendo encontrado em locais variados do
Campus, possivelmente pela adaptação a novos ambientes e pela proximidade com o Parque
Estadual das Dunas de Natal, seu provável habitat natural. O monitoramento destes insetos
com o auxilio de armadilhas que simulam criadouros para estes contribuem para a
compreensão dos mecanismos de sobrevivência do inseto em diferentes locais e prevenção a
surtos epidêmicos na área.

Palavras-chave: Aedes aegypti; Aedes albopictus; Dengue; Vetores.

181

XXIV CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA

CÓDIGO: SB0467
TÍTULO: PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA NOCICEPTINA-ORFANINA FQ NA MODULAÇÃO DA
MEMÓRIA E ANSIEDADE EM CAMUNDONGOS SUBMETIDOS AO LABIRINTO EM ?T? ELEVADO
AUTOR: NATALY GRACIANO CORREIA
ORIENTADOR: ELAINE CRISTINA GAVIOLI

Resumo:

A Nociceptina/Orfanina FQ (N/OFQ) é um peptídeo descoberto em 1995 e está
envolvido na modulação da ansiedade e da memória. O labirinto em T elevado (LTE) é um
modelo animal que visa avaliar os efeitos de substâncias na memória e ansiedade
simultaneamente. O presente estudo investigou os efeitos da N/OFQ na memória e na
ansiedade no LTE. Camundongos machos foram implantados com uma cânula no ventrículo e a
avaliação ocorreu 3 dias após no LTE. A N/OFQ (1 e 0,1 nmol) foi administrada 5 min antes do
treino no LTE. O LTE consiste de um braço fechado e dois abertos e é baseado no medo
incondicionado por espaços abertos aprendido durante o treino, nos quais os animais são
expostos ao braço fechado quantas vezes forem necessárias para que o mesmo permaneça
300 s. A latência nas três primeiras tentativas para entrar no braço aberto foi utilizada para
estimar a ansiedade. No teste (24 h depois), a memória foi avaliada através da re-exposição ao
braço fechado, onde avaliou-se a latência para entrar no braço aberto. Projeto aprovado pela
CEUA/UFRN (N°040/2009). Observou-se que a N/OFQ 0,1 nmol produziu efeito ansiolítico
discreto, por reduzir a latência de entrada nos braços fechados no treino. Já no teste, a injeção
de N/OFQ reduziu a latência para entrar no braço aberto nas duas doses testadas, sugerindo
efeito do tipo amnésico. Os dados indicam que a N/OFQ produz ação amnésica marcante e
ação ansiolítica discreta em camundongos quando administrada antes do treino do LTE.

Palavras-chave: memória, ansiedade, peptídeo, camundongos.
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CÓDIGO: SB0471
TÍTULO: Satisfação do usuário atendido no Núcleo de Apoio a Saúde da Família-NASF de
Macaíba-RN
AUTOR: ANDRESSA DA ROCHA MEDEIROS
ORIENTADOR: IRIS DO CEU CLARA COSTA
CO-AUTOR: ANA BEATRIZ FERNANDES AZEVEDO
CO-AUTOR: OLÍVIA MARIA COSTA DE FIGUEREDO
CO-AUTOR: VANESSA NUNES DE PAIVA SARAIVA

Resumo:

Esta pesquisa objetivou avaliar o nível de satisfação dos usuários sobre o Núcleo de
Apoio à Saúde da Família (NASF) e sua atuação em relação à atuação nas Unidades de Saúde
da Família da Secretaria Municipal de Saúde de Macaíba. Os dados foram coletados na rede
pública de saúde de Macaíba-RN em 2012, por questionário semiestruturado e observação
sistemática não participante, tendo como sujeitos 200 usuários representantes das 20
unidades pesquisadas. Para análise da questão aberta foi usada a categorização. Sobre o
método observacional, baseou-se na organização do espaço, nas características dos sujeitos
participantes e atividades realizadas pelas equipes do NASF. Para usuários, o NASF trouxe
garantia de melhor acesso aos serviços com atendimento especializado, resolutivo e
acolhedor. A existência de melhorias trazidas pelo NASF à comunidade foi percebida por todos
participantes desse estudo, o que justifica a manutenção, continuidade e ampliação destas
equipes no município de Macaíba e a extensão dessa política pública para os demais
municípios do país.

Palavras-chave: Atenção Primária a Saúde; Saúde da Família; Gestão em Saúde;
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CÓDIGO: SB0472
TÍTULO: ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA E IMUNOHISTOQUÍMICA DAS CK-10, CK-14, CK-19 NA
POPULAÇÃO DE CÉLULAS FANTASMAS DO TUMOR ODONTOGÊNICO CÍSTICO CALCIFICANTE.
AUTOR: TÚLLIO JOSÉ DE OLIVEIRA FERNANDES
ORIENTADOR: ISABELITA DUARTE AZEVEDO
CO-AUTOR: RHAÍSSA ASSUNÇÃO ARRUDA CÂMARA

Resumo:

O Tumor Odontogênico Cistico Calcificante (TOCC) é uma lesão incomum que
demonstra considerável diversidade histopatológica e comportamento clínico variável, devido
à esta complexidade ainda é discutido se o TOCC é um cisto ou uma neoplasia.A característica
típica desta lesão é a presença de um número variável de células epiteliais alteradas, sem
núcleo, denominadas ?células fantasmas?. Este estudo objetivou realizar um estudo
histopatológico e imuno-histoquímica da beta-catenina, citoqueratina-19 e Bcl-2 na população
de células fantasmas de espécimes de TOCC. Foram examinados 20 TOCCs,
histopatologicamente e imunohistoquímicamente para caracterizar as propriedades destas
lesões. A coloração imuno-histoquímica foi realizada utilizando anticorpos anti-beta-catenina,
anti-citoqueratina-19 e anti-bcl-2. Como resultados, todos os casos apresentaram células
fantasmas e calcificações. A beta-catenina mostrou evidência moderada nas células fantasmas,
a CK-19 possuia expressão predominantemente fraca a moderada e não foi observada
expressão da proteína bcl-2 nessas células. Conclui-se que embora classificado como uma
neoplasia odontogênica cística, os casos analisados neste estudo mostraram um perfil
histológico e imuno-histoquímico sem características neoplásicas.
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CÓDIGO: SB0473
TÍTULO: REGENERAÇÃO CELULAR HEPÁTICA VERSUS RESSECÇÃO DO ÍLEO
AUTOR: JÉSSICA MAYARA DE FIGUEIRÊDO OSÉAS
ORIENTADOR: ALDO DA CUNHA MEDEIROS
CO-AUTOR: MARIANA DAVIM FERREIRA GOMES
CO-AUTOR: ANA CLARA BATISTA AZEVEDO
CO-AUTOR: FERNANDA GURGEL DE OLIVEIRA

Resumo:

Introdução: Mecanismos que regulam a regeneração hepática têm sido investigados,
com indícios de que mecanismos derivados do intestino e da circulação porta contribuem para
regeneração hepática. Objetivo: Testar a hipótese de que a regulação da regeneração hepática
após hepatectomia é influenciada pelo íleo especificamente. Método: Ratos Wistar
distribuídos em 3 grupos, cada um com 6: grupo 1, ressecção do íleo + hepatectomia 2/3;
grupo 2, hepatectomia 2/3 e grupo 3, sham. Anestesia, técnica asséptica e analgesia. 6° dia
p.o. foram analisados: dosagem de TGP, TGO e FA, cálculo de razão massa hepática/massa
corporal e regeneração hepática. Histologia quantificou índice de mitoses celulares. Estatística
com software SPSS 18.0. ANOVA e teste de Tukey usados para comparar médias dos
parâmetros, considerando diferenças significantes quando p<0,05. Resultados: grupo
hepatectomia + ressecção ileal: TGP, TGO e FA foram 180,6±24,9; 58,6±3,1 e 254,6±46,6
respectivamente, significativamente mais elevadas do que no grupo hepatectomia, com
valores 126,0±16,5; 44,1±3,9 e 163,5±8,6, respectivamente (p<0,001). A regeneração hepática
no grupo 2 (94,17%) foi estatisticamente maior (p<0,001) que nos ratos do grupo 1 (55,96%).
Neste último grupo, as mitoses de hepatócitos foram significativamente menos frequentes do
que no grupo hepatectomia. Conclusão: Os dados obtidos permitem concluir que o íleo exerce
influência significativa na regeneração hepática em ratos submetidos a hepatectomia.

Palavras-chave: Regeneração hepática; Hepatectomia; Íleo; Enterectomia.

185

XXIV CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA

CÓDIGO: SB0477
TÍTULO: Morfofisiologia gonadal e fecundidade de Prochilodus brevis mantido em condições
de cativeiro.
AUTOR: GUSTAVO ALEXANDRE BRAGA DE CARVALHO
ORIENTADOR: RENATA SWANY SOARES NASCIMENTO

Resumo:

Prochilodus brevis, conhecido popularmente como curimatã, apresenta hábito
detritívoro e realiza longas migrações no período reprodutivo, de modo que a construção de
reservatórios e outros fatores podem por em risco populações dessa espécie. Desse modo o
presente estudo visa conhecer alguns aspectos da biologia reprodutiva da espécie em
cativeiro. Os animais mantidos em cativeiro na EAJ foram capturados mensalmente e
sacrificados para retirada das gônadas após secção ventral. Em seguida, as gônadas foram
submetidas a técnicas histológicas de rotina para a confecção de lâminas coradas em HE. A
coleta dos dados foi realizada com o auxílio de imagens fotográficas das lâminas histológicas
utilizando-se câmera digital acoplada ao microscópio. Posteriormente realizou-se a medição
do diâmetro dos ovócitos com régua virtual. Os resultados demonstraram médias de 0,06, 0,22
e 0,48 mm para ovários imaturos, em maturação e maduro, respectivamente. Considerando
ainda as médias mensais, os valores registrados foram de 0,055 mm em agosto, 0,06 mm em
setembro, 0,16 mm em outubro, 0,3 mm em novembro e 0,5 para o mês de dezembro
demonstrando o amadurecimento dos ovócitos ao longo dos meses de coleta. Valores bem
inferiores foram verificados em relação a outras espécies, também para peixes marinhos,
confirmando o fato da espécie não apresentar cuidado parental. E ao notar-se apenas um lote
de ovócitos em desenvolvimento, sugere-se que a espécie apresenta desova total anual.

Palavras-chave: peixe, reprodução, curimatã.
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CÓDIGO: SB0478
TÍTULO: Diversidade e estado reprodutivo do descarte de pesca da porção Noroeste do litoral
do Rio Grande do Norte.
AUTOR: IARA CECILIA DA COSTA MORAIS
ORIENTADOR: SIMONE ALMEIDA GAVILAN LEANDRO DA COSTA

Resumo:

O Rio Grande do Norte caracteriza-se por apresentar expressiva atividade pesqueira.
Na área do desenvolvimento do trabalho, percebe-se que além das espécies economicamente
viáveis, são capturadas espécies de baixo valor econômico. O presente trabalho avalia a
diversidade e a condição reprodutiva das espécies principais na pesca de arrasto. A pesquisa
foi realizada em praias da porção Noroeste do litoral do RN, entre os municípios de Caiçara do
Norte - RN e Tibau-RN, com frequência de monitoramento mensal. Os animais foram
fotografados para posterior identificação e as gônadas retiradas para identificar o sexo e a
maturação gonadal. Foram capturados, 406 indivíduos pertencentes a 8 ordens, 16 famílias e
29 espécies de peixes. A ordem com maior número de espécies foi Perciformes, com 16
espécies, seguida por Clupeiformes (N=3), Siluriformes (N= 3), Rajiformes (N=2),
Tetraodontiformes (N=2) e as demais somando três espécies. A distribuição de ocorrência
mostrou que 37,9% são acessórias, 34,5% são acidentais e 27,6% constantes. Quanto ao
estado reprodutivo verificou-se
predominância de exemplares ?imaturos?, sendo
representado por 55,17%, enquanto que exemplares ?em maturação? e ?maduro? atingiram
percentuais de 26,33% e 18,49%, respectivamente.Ecologicamente, altas taxas de mortalidade
de peixes juvenis podem contribuir para a diminuição da população de espécies recreativas e
comerciais.

Palavras-chave: Peixes; diversidade e histologia gonadal.
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CÓDIGO: SB0483
TÍTULO: Clonagem de genes de Leishmania Chagasi em vetor de expressão eucaríoto (
Baculovírus).
AUTOR: AMANDA DE ALBUQUERQUE LOPES MACHADO
ORIENTADOR: DANIELLA REGINA ARANTES MARTINS SALHA

Resumo:

A Leishmaniose Visceral é uma doença endêmica em diversos países do mundo no
Brasil, Índia e em Bangladesh. Devido a urbanização que vem ocorrendo nos últimos anos, a
doença tem deixado de ser endêmica apenas no nordeste e de ter seu caráter rural, e passou a
se distribuir por território brasileiro. Com a expansão da doença pelo Brasil, e através do
mundo, fez-se necessário a busca por novos métodos de diagnóstico, eficazes para a doença.
Deste modo, exames sorológicos e moleculares veem sendo desenvolvidos com o intuito de
apresentarem uma maior sensibilidade e especificidade para a detecção de marcadores que
indiquem a infecção. Nessa perspectiva, nosso grupo desenvolveu um projeto com o objetivo
de identificar e clonar antígenos de L. chagasi, os quais possuem a capacidade de elicitar a
resposta imunológica do hospedeiro. Para isso, foi criada uma biblioteca de cDNA da qual
foram obtidos os antígenos por meio de técnicas de DNA recombinante. Tendo em vista a
otimização desse processo, atualmente, estamos trabalhando com o baculovírus como vetor
de expressão, uma vez que este tem o potencial de expressar proteínas heterólogas de longa
extensão.
Resultados: (1) Crescimento da célula hospedeira, E. coli, em meio de cultura LB para
os clones 648, 314, 503 e 319; (2) Extração do DNA plasmidial PQE-30 que apresentam os
insertos de Leishmania; (3) Digestão do DNA plasmidial com as enzimas de restrição BamHI e
KpnI e (4) Identificação dos insertos de Leishmania.

Palavras-chave: Leishmania, leishmaniose visceral, genética, baculovírus.
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CÓDIGO: SB0485
TÍTULO: Influência da dominância sobre a taxa de alimentação em Callithrix jacchus
AUTOR: MAISIE MITCHELE BARBOSA
ORIENTADOR: ARRILTON ARAUJO DE SOUZA
CO-AUTOR: JOSILENE SOARES CARVALHO SANTOS

Resumo:

Estudos discutem a dieta de primatas considerando suas estratégias de alimentação,
porém, ainda são poucos os dados sobre esse aspecto para primatas neotropicais e para
Callithrix jacchus em ambiente de Caatinga. A alimentação destes animais é afetada por
diversos fatores, tais como a necessidade metabólica, relações de dominância e subordinação,
além da disponibilidade dos alimentos. A presente pesquisa objetivou avaliar a ingestão
alimentar e a taxa de alimentação de C. jacchus e relacioná-las com a hierarquia social e
variações em recursos alimentares. A pesquisa foi realizada na FLONA-Açu/RN, área
remanescente de Caatinga. Foram observados indivíduos adultos, durante 6 meses,
registrando-se os comportamentos em intervalos de 3 minutos, com o método animal-focal de
dias completos. Obteve-se como resultado que o status social e a sazonalidade afetam na
alimentação do indivíduo. Além disso, a ingestão de alimento e a nutrição de Callithrix jacchus
são afetadas por relações de dominância e disponibilidade de alimento, entretanto, o quão o
indivíduo é afetado depende do seu status social e do tipo de recurso alimentar (fruto, presa
animal, exsudado ou néctar) a ser consumido.

Palavras-chave: Estratégia alimentar; Hierarquia; Primatas; Caatinga.
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CÓDIGO: SB0486
TÍTULO: MORBIDADE E MORTALIDADE MATERNA E INFANTIL: UM ESTUDO DE AVALIAÇÃO NA
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
AUTOR: HILDA DIAS DA SILVA RODRIGUES
ORIENTADOR: FABIA BARBOSA DE ANDRADE
CO-AUTOR: ISABELLE CHRISTINE FONSÊCA GOMES

Resumo:

A gestação caracteriza-se por um momento de grandes modificações na vida da
mulher. Nesse sentido a prática da acessibilidade no serviço de saúde constitui um dos
requisitos para a qualidade da assistência. O objetivo do estudo é avaliar a qualidade do prénatal na Atenção Primária à Saúde (APS) na cidade de Santa Cruz/RN. Trata-se de um estudo
transversal, realizado com 200 mulheres mães de crianças menores de dois anos atendidas na
APS da cidade de Santa Cruz, de julho de 2012 a junho de 2013, por meio do questionário
validado pelo Ministério da Saúde intitulado Chamada Neonatal. O estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da FACISA, com o parecer número 311.613. Observou-se que
95,5% (191) realizaram o pré-natal na rede pública de Santa Cruz; quanto ao serviço em que foi
realizado o pré-natal, 91% (182) relizaram no público do SUS do seu município; quanto ao
recebimento de orientações sobre o aleitamento materno 91% (182) afirmaram ter recebido;
quanto à qualidade do atendimento pré-natal 60,3% (120) classificaram como boa; quanto ao
serviço onde foi realizado o parto, 87% (174) verbalizaram Hospital Público do SUS do seu
município; quanto ao tipo de parto, 60,5% (121) tiveram parto normal. Assim, sabe-se que tais
estudos ajudam o SUS na forma de avaliação da qualidade da assistência na APS, bem como
impulsionam gestores na reorientação do planejamento de ações de saúde na busca do
cuidado de qualidade e redução da morbi-mortalidade materno-infantil.

Palavras-chave: Morbidade, Mortalidade Materna, Atenção Primária à Saúde.
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CÓDIGO: SB0490
TÍTULO: Diversidade de Fungos Micorrízicos Arbusculares (Glomeromycota) em Myrtaceae do
Parque das Dunas, Natal
AUTOR: ARETHA KADICHARI DANTAS MELO
ORIENTADOR: BRUNO TOMIO GOTO

Resumo:

Os fungos micorrízicos arbusculares (FMA), são organismos pertencentes ao filo
Glomeromycota, simbiotróficos obrigatórios que tem papel essencial na manutenção e
estabilização de ecossistemas terrestres, principalmente em ambientes adversos como os de
dunas. Esse trabalho visou identificar as espécies e determinar as comunidades de FMA e sua
estrutura na rizosfera de plantas da família Myrtaceae em áreas de dunas costeiras do Parque
Estadual Dunas de Natal, no Rio Grande do Norte. Foram coletadas 24 amostras compostas de
solo rizosférico, em duas estações, e foram diagnosticadas 18 espécies, distribuídas em seis
gêneros e cinco famílias: Acaulospora foveata Trappe & Janos, Acaulospora sp., Ambispora
appendicula (Spain, Sieverd, & N.C. Schenck) C. Walker, Dentiscutata scutata Sieverd., F.A.
Souza & Oehl, Funneliformis halonatus (S.L. Rose & Trappe) Oehl, G.A. Silva & Sieverd., Glomus
glomerulatum Sieverd., Glomus sp.1, Glomus sp.2, Glomus sp.3, Glomus sp.4, Glomus sp.5,
Glomus sp.6, Glomus sp.7, Glomus sp.8, Glomus sp.9, e Glomus sp.10, Gigaspora albida N.C.
Schenck & G.S. Sm., e Gigaspora sp. Destes, Glomus foi o gênero mais representativo, apesar
da predominância de espécies gigasporóides na estação chuvosa.

Palavras-chave: Glomeromycota, restinga, Mata Atlântica, biodiversidade.
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CÓDIGO: SB0493
TÍTULO: Identificação de áreas espinais responsivas ao estímulo nociceptivo
AUTOR: LUCILA SAMARA DANTAS DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: EXPEDITO SILVA DO NASCIMENTO JUNIOR
CO-AUTOR: PAULO LEONARDO ARAÚJO DE GÓIS MORAIS
CO-AUTOR: JOACIL GERMANO SOARES
CO-AUTOR: MELQUISEDEC ABIARE DANTAS DE SANTANA

Resumo:

Introdução: É crescente a preocupação com o bem-estar animal, em especial com as
questões relacionadas à dor. As aferências da dor somática ascendem pelas vias
espinotalâmicas, enquanto a dor visceral utiliza a via coluna dorsal. Na prática experimental
com animais os procedimentos exigem a contenção, utilizando anestésicos como a ketamina e
a xilazina.
Objetivo: Identificar a efetividade de bloqueio da informação nociceptiva na medula
espinal após a administração de Ketamina e Xilazina.
Metodologia: Foram utilizados dois animais, anestesiados com ketamina e xilazina
antes de ser submetido a peritonite com ácido acético. Após a perfusão transcardiaca dos
animais, foram removidas as medulas espinais que tiveram suas regiões lombares e torácicas
seccionadas em um micrótomo. Os cortes em lâminas foram submetidos à colocação pelo
método de NISSL e pelo imunohistoquímico.
Resultados: As lâminas do NISSL permitiram a delimitação da estrutura
citoarquitetônica da medula, enquanto que as da imunohistoquímica não demonstraram
nenhuma marcação anti-Fos no corno dorsal e na coluna antero-lateral.
Discussão: A ausência de marcação anti-Fos nas regiões sensitivas sugerem erro de
técnica ou total eficácia no bloqueio de informação nociceptiva quando no uso simultâneo dos
dois anestésico.
Conclusões: Os resultados obtidos são imprecisos, em função da não comparação com
o grupo controle, sendo necessário o processamentos desses para melhor inferir.

Palavras-chave: ketamina, xilazina, dor.
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CÓDIGO: SB0499
TÍTULO: Inventários centrados em recursos: Lepidoptera e suas plantas hospedeiras na Mata
do Jiqui (RN)
AUTOR: TIARA TAMAR PERES BASÍLIO
ORIENTADOR: ADRIANA MONTEIRO DE ALMEIDA
CO-AUTOR: RAPHAEL VALÉRIO MEDEIROS
CO-AUTOR: REBECA MEDEIROS RODRIGUES DE BRITO

Resumo:

A ordem Lepidoptera é composta por espécies sensíveis a distúrbios no habitat, e por
este motivo inventários centrados em seus recursos possibilitam o conhecimento de suas
interações no ambiente onde se encontram. Neste trabalho, foi feito um levantamento de
lagartas a partir de suas plantas hospedeiras na mata do Jiqui, Parnamirim/RN. Amostras
mensais de fevereiro a dezembro de 2012 foram feitas através de transectos em três
ambientes da mata: Borda da Mata (BM), Margem do Rio (MR) e Centro da Mata (CM). No ano
de 2012 foram coletados 121 indivíduos. O ambiente que apresentou maior número de
amostras coletadas desde 2008 foi a Borda da mata (197), seguido pela Margem do Rio (108) e
por último o Centro da Mata (68). A maioria dos adultos identificados pertence às famílias
Pyralidae (24%) e Hesperidae (11%). A maioria das espécies foi rara, ocorrendo uma única vez.
É necessário continuar o levantamento para solucionarmos os hábitos alimentares das
espécies raras e para monitoração de possíveis mudanças nas interações.

Palavras-chave: Mata atlântica, Interações ecológicas, Diversidade.
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CÓDIGO: SB0508
TÍTULO: Herpetofauna associada a bromélias rupícolas (Encholirium) em área de Agreste, Rio
Grande do Norte
AUTOR: JAQUEIUTO DA SILVA JORGE
ORIENTADOR: ELIZA MARIA XAVIER FREIRE

Resumo:

As Bromélias constituem importante microhabitat, uma vez que elas fazem parte de
um grupo de organismos cuja presença no ecossistema resulta em maior efeito de inclusão de
novas espécies, sendo particularmente relevante para a herpetofauna. Isto porque as
bromélias são frequentemente utilizadas como abrigo ou refúgio para algumas espécies,
inclusive de anfíbio e répteis, devido à sua arquitetura foliar que possibilita a manutenção de
umidade e temperatura relativamente constantes no seu interior. Nessa perspectiva, este
trabalho teve como objetivos identificar as espécies de Anfíbios e Répteis habitantes de
touceiras de bromélias rupícolas em região Agreste, e analisar a ocupação e uso destas
bromélias pelos diferentes táxons. Até então foram registrados dezesseis espécies (seis de
lagartos, seis de serpentes e quatro de anfíbios) que utilizaram as bromélias para diversas
finalidades. Estes resultados são expressivos quando comparados a outros estudos em hábitats
similares. Houve diferenças significativas quanto ao uso e ocupação das bromélias pelas
diferentes espécies (P<0,05), bem como quanto à abundância relativa de cada espécie. Os
resultados obtidos até então são de extrema importância para a consolidação do
conhecimento sobre as interações entre animais e plantas, especialmente bromeliáceas,
mostrando como estas relações podem ser favoráveis para ambos os grupos, subsidiando
inclusive a conservação destes.

Palavras-chave: Bromélias, assoiação, ecologia e herpetofauna.
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CÓDIGO: SB0509
TÍTULO: Hanseníase: Avaliação do grau de incapacidade em um grupo de auto-cuidado.
AUTOR: BRUNA RODRIGUES MONTEIRO
ORIENTADOR: CLELIA ALBINO SIMPSON
CO-AUTOR: SANDY YASMINE BEZERRA E SILVA
CO-AUTOR: CATHIA ALESSANDRA VARELA ATAIDE
CO-AUTOR: MÔNICA GISELE COSTA PINHEIRO

Resumo:

Considerada uma doença endêmica no Brasil, a hanseníase ainda é um problema de
saúde pública que pode ocasionar possíveis incapacidades. A pesquisa tem como objetivo
identificar o conhecimento do portador de hanseníase sobre o autocuidado. Este estudo é
descritivo com abordagem qualitativa, realizado com 16 integrantes do grupo de autocuidado
do Hospitalar de referência Giselda Trigueiro, localizado no Rio Grande do Norte, no período
de agosto de 2012 a novembro de 2013, utilizamos questões abertas para coleta de dados,
partindo da própria realidade vivenciada pelos entrevistados para analisar e interpretar as
respostas obtidas, utilizamos Análise de Conteúdo a luz de Bardin. Dos achados emergiram
três categorias: "Cuidados na prevenção de úlceras e no curativo; prevenção de quedas;
reabilitação socioeconômica". Os resultados nos levam a inferir que a participação dos
integrantes no grupo de autocuidado contribuiu significativamente sobre o conhecimento
sobre o seu diagnóstico e como prevenir incapacidades.

Palavras-chave: Hanseníase; Educação em Saúde; Enfermagem.
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CÓDIGO: SB0510
TÍTULO: Coleta, tabulação e análise dos dados do projeto de pesquisa intitulado: Construção e
validação de escala nos serviços de Puericultura: um estudo de avaliação na Atenção Primária
à Saúde.
AUTOR: LUIZ CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO
ORIENTADOR: FABIA BARBOSA DE ANDRADE

Resumo:

É sabido que a puericultura pode ser definida como a área da pediatria voltada
principalmente para os aspectos de prevenção e de promoção da saúde. Trata-se de um
estudo com objetivo de mensurar os atributos da Atenção Primaria à Saúde para as crianças
atendidas nos serviços de Puericultura na cidade de Santa Cruz/RN. Trata-se de um estudo
epidemiológico, transversal, de caráter avaliativo, realizado com responsáveis de crianças de 0
a 2 anos atendidas em Unidades Básicas de Saúde na cidade de Santa Cruz, Estado do Rio
Grande do Norte, com uma amostra de 186 mães de crianças que eram atendidas nas
consultas de Puericultura. O estudo foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi. Pode-se analisar que 126 das crianças
foram atendias na consulta com periodicidade mensal. Quando procuram um serviço de
saúde, a maioria dos entrevistados afirmaram ser atendidos pelo enfermeiro. Os dados de
quando a criança necessita de uma consulta de revisão, os crianças são levadas para a Unidade
Saúde da Família antes de ir a outro serviço de saúde, revelaram que 155 responderam que
com certeza sim; 16 com certeza não. Esses e outros dados mostram a melhora na adesão das
consultas de Puericultura segundo preconiza o Ministério da Saúde no que concerne ao
seguimento da saúde da criança de 0 a 2 anos. Contudo, algumas fragilidades foram
percebidas. Isso mostra que Ministério, Estado e município devem trabalhar com foco nos
indicadores de saúde.

Palavras-chave: Puericultura; Atenção Primária a Saúde; Avaliação em saúde.
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CÓDIGO: SB0511
TÍTULO: Síntese de Compostos Halogenados Derivados do Aminoácido L-Isoleucina para
Obtenção de Fármacos Antineoplásicos
AUTOR: RUSSAN WAGNER ROSA CORREIA
ORIENTADOR: MARIA JOSELICE E SILVA
CO-AUTOR: JOYCE SANTANA PADILHA

Resumo:

Realizou-se uma sequência de reações para obtenção do composto Nparatoluenossulfonil-L-iodoleucinol derivado do aminoácido L-leucina. A síntese deste
composto foi proposta com o objetivo de utilizá-lo como composto de partida para a síntese
de um dímero inédito que será submetido a avaliação da atividade biológica antitumoral.
Assim sintetizamos as moléculas 1, 2, e 3 seguindo a rota sintética proposta: N-para-tosilação
da L-leucina, seguida de redução do grupo carboxílico, O-tosilação do álcool formado, e
substituição do grupo tosil por iodeto usando iodeto de potássio em refluxo de
metilisobutilcetona. O rendimento global desta rota sintética foi 10%.

Palavras-chave: L-leucina, derivados halogenados, atividade antineoplásica.
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CÓDIGO: SB0512
TÍTULO: Montagem e identificação de micro artrópodes da ordem Collembola para o estado
do Rio Grande do Norte
AUTOR: RAFAEL VITOR DE LIMA CRUZ
ORIENTADOR: BRUNO CAVALCANTE BELLINI

Resumo:

Colêmbolos são artrópodes hexápodes, semelhantes em forma a insetos, que são
frequentemente encontrados associados ao solo. No Brasil, o conhecimento sobre esta fauna
ainda é incipiente e muitos estados foram mal amostrados, como o Rio Grande do Norte.
Assim, este trabalho tem por objetivos o treinamento discente na montagem e identificação
de colêmbolos no intuito de gerar uma lista de espécies de Collembola para o RN. Para tanto,
foram realizadas coletas ativas e passivas em 11 municípios do RN. Após a coleta, os
espécimes foram triados sob estereomicroscópio e as morfoespécies foram separadas e
tratados com hidróxido de potássio a 5% e lactofenol e posteriormente foram montados em
lâminas semipermanentes com líquido de Hoyer, seguindo a metodologia já descrita. Em
seguida os animais foram examinados e identificados sob aumentos de 400 a 1000x em
microscópio óptico de contraste de fase. Foram registradas 55 espécies de colêmbolos,
distribuídas em 22 gêneros e 10 famílias no Estado do Rio Grande do Norte. A família
Entomobryidae se sobressaiu como a de maior riqueza de espécies nas localidades
amostradas. Este resultado é condizente com a realidade observada na Paraíba, onde a família
também é a mais diversa. A maior parte das espécies registradas neste estudo foram
encontradas na Caatinga (34 espécies), sendo a maioria espécies novas para ciência. Estes
dados reforçam a importância da conservação deste domínio.

Palavras-chave: Arthropoda, Capacitação Discente, Collembola, Registros, Taxonomia.
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CÓDIGO: SB0513
TÍTULO: Relação peso-comprimento e Fator de condição de Prochilodus brevis em cativeiro.
AUTOR: DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS
ORIENTADOR: RENATA SWANY SOARES NASCIMENTO

Resumo:

Dentre os aspectos morfológicos que contribuem com o manejo e acompanhamento
do crescimento do pescado, tem-se a relação peso-comprimento e o fator de condição.
Prochilodus brevis é considerada uma espécie bastante apreciada na alimentação da
população mas para criação intensiva ainda faltam estudos e informações em ambiente de
cativeiro.Para a realização desse estudo foram feitas coletas mensais, no período de março de
2012 a agosto de 2012. A distribuição dos valores médios do peso total por classes de
comprimento demonstra que as fêmeas apresentaram médias de peso um pouco maiores
variando de 8,86g a 198,85g enquanto que os machos variaram de 17,85g a 110,97g. Os peixes
obtiveram um aumento gradativo em seus pesos com um pequeno decréscimo nas fêmeas nos
meses de maio e junho. Na relação peso-comprimento foram encontrados a expressão
matemática e os valores r para a relação, respectivamente, Wt=1E-05Lt2,9756 e 0,9826 para
machos e Wt=3E-06Lt3,2664 e 0,9830 para fêmeas indicando um crescimento alométrico
positivo e um crescimento alométrico negativo para o macho. Para ambos os sexos houve uma
variação nos valores do fator de condição vindo a ter um aumento mais acentuado no mês de
julho. As fêmeas crescem mais que os machos explicado como uma adaptação reprodutiva da
espécie evidenciando que elas investem mais que os machos na reprodução, entretanto essa
evolução em tamanho e peso nos indivíduos não foram tão expressivos, pensando em uma
situação de cativeiro.

Palavras-chave: Crescimento, Prochilodus, fator de condição, cativeiro.
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CÓDIGO: SB0515
TÍTULO: Variação do esforço e captura pesqueira das principais espécies comerciais no sul do
Rio Grande do Norte, Brasil: uma abordagem etnobiológica.
AUTOR: EMANUEL UBALDINO TORRES JÚNIOR
ORIENTADOR: PRISCILA FABIANA MACEDO LOPES

Resumo:

Pescadores podem deter conhecimentos detalhados dos processos ecológicos que
regulam a pesca em função de longos anos de experiência na exploração dos recursos
pesqueiros. Tal conhecimento ecológico local (CEL) apenas recentemente vem sendo estudado
e documentado na literatura. O presente estudo avaliou o CEL dos pescadores do sul do Rio
Grande do Norte, em como estes percebem a abundância de espécies de peixes de interesse
comercial (dourado - Coryphaena hippurus, cioba - Lutjanus analis, sirigado - Mycteroperca
bonaci, cavala branca - Scomberomorus cavalla, dentão - Lutjanus jocu, voador - Hirundichthys
affinis e camurim - Centropomus spp.), contrastando esta informação com dados de captura e
esforço de pesca para os últimos nove anos na mesma região. Além disso, analisou-se possíveis
variações de captura em função do esforço de pesca ao longo destes mesmos anos. Observouse que os pescadores avaliaram o estoque pesqueiro da região ainda como abundante,
diferente do que é apontado pela literatura para algumas espécies. Mas, de acordo com a
captura total, os desembarques mostraram similaridade com essa percepção de abundância
relatada pelos pescadores, exceto para o dentão. O número de pescadores e a duração total
da pesca não foram boas variáveis de esforço de pesca, apesar de haver variações entre anos e
entre espécies.

Palavras-chave: Conhecimento ecológico local, esforço e captura pesqueira.
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CÓDIGO: SB0518
TÍTULO: O FATOR TRANSCRICIONAL CREB NO CICLO CELULAR E SOBREVIVÊNCIA NEURONAL
DURANTE O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL
AUTOR: SYLVIA GALVÃO DE VASCONCELOS PINHEIRO
ORIENTADOR: MARCOS ROMUALDO COSTA

Resumo:

Nosso trabalho testa o possível efeito da sinalização do fator transcricional CREB no
desenvolvimento do Sistema Nervoso Central (SNC) como modulador de vias de controle da
sobrevivência, tipos de divisão celular e na cinética de ciclo celular dos progenitores neurais do
córtex cerebral. Utilizamos transfecção por vetores virais em cultura de progenitores neurais
do telencéfalo dorsal de camundongos C57/Bl6 no 14º dia embrionário. Diferentes níveis de
sinalização de vias mediadas por CREB foram gerados: Controle (CREB endógeno), A-CREB (um
dominante negativo do CREB fosforilado) e CREB-FY (uma forma constitutivamente ativa do
CREB). A cultura foi submetida a vídeo-microscopia de tempo intervalado, pela qual obtivemos
relatos de linhagens de progenitores. Verificamos que CREB possui papel significativo na
manutenção de vias anti-apoptóticas, pois o declínio da função de CREB induzida por A-CREB
diminuiu a taxa de sobrevivência celular a partir do 3º dia de cultura (Controle: 85,29%; ACREB: 78,55%; CREB-FY: 86,34%, *p<0,05). Porém, o aumento da sinalização mediada por
CREB através de CREB-FY não alterou a sobrevivência, mas aumentou a proliferação de
progenitores.. A expressão de A-CREB não reduziu a proliferação (Controle = 8,81%, ± 2,76%;
A-CREB= 25,02%, ±. 4,34%; CREB-FY = 50,63%, ± 11,11%). A duração média do ciclo celular
permaneceu similar, tanto no 1º quanto no 2º round. Esses resultados indicam que a ação do
CREB ocorre em etapas precoces do desenvolvimento no SNC.

Palavras-chave: Neurogênese, CREB, sobrevivência, ciclo celular, tipos de divisão.
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CÓDIGO: SB0519
TÍTULO: EFEITO DA RESSECÇÃO DO JEJUNO EM RATOS SUBMETIDOS A HEPATECTOMIA
PARCIAL
AUTOR: ALINE ROCHELLE FILGUEIRA DANTAS
ORIENTADOR: ALDO DA CUNHA MEDEIROS
CO-AUTOR: LUISA DUTRA DE MEDEIROS
CO-AUTOR: CANDICE ALVES ESMERALDO

Resumo:

Introdução: Os mecanismos que regulam a regeneração hepática têm sido
investigados, mas ainda não foram completamente elucidados. Há indícios de que mecanismos
derivados do intestino proximal e da circulação porta contribuem para a regeneração hepática.
Objetivo: Estudo com o objetivo de testar a hipótese segundo a qual a regulação da
regeneração hepática pode ser exercida pelo jejuno separadamente. Método: Ratos Wistar
foram distribuídos em 3 grupos, cada um com 6 animais: grupo 1, jejunectomia +
hepatectomia 2/3; grupo 2, hepatectomia 2/3 e grupo 3, sham.. No 6° dia p.o. foram
analisados: dosagem de TGP, TGO e fosfatase alcalina (FA), cálculo de razão massa
hepática/massa corporal e regeneração hepática. Análise estatística foi realizada usando o
software SPSS 18.0. ANOVA e teste de Tukey foram usados para comparar as médias dos
parâmetros, considerando as diferenças significantes quando p<0,05. Resultados: No grupo
hepatectomia + jejunectomia TGP, TGO e FA foram 182,4±23,7; 59,3±3,2 e 258,6±44,2
respectivamente, significativamente mais elevadas do que no grupo hepatectomia, com
valores 124,2±14,3; 43,7±3,5 e 166,3±8,3, respectivamente (p<0,001). A regeneração hepática
no grupo submetido à hepatectomia (93,18±12,87%) foi estatisticamente maior (p<0,001) que
nos ratos do grupo hepatectomia + jejunectomia (53,84±11,32%). Conclusão: Os dados obtidos
permitem concluir que o jejuno exerce influência significativa na regeneração hepática em
ratos submetidos à hepatectomia.

Palavras-chave: Hepatectomia; Fígado; Jejuno; Ressecção; Regeneração hepática.
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CÓDIGO: SB0522
TÍTULO: Estrutura trófica da macrofauna associada a fanerógamas marinhas ao longo da costa
brasileira
AUTOR: PRISCILA RIBEIRO DE ARAÚJO
ORIENTADOR: JORGE EDUARDO LINS OLIVEIRA
CO-AUTOR: TATIANA SILVA LEITE
CO-AUTOR: MARINA GOMES VIANA

Resumo:

Os bancos marinhos vegetados por fanerógamas são importantes ecossistemas
costeiros no qual se associam espécies macrobentônicas de diversos grupos tróficos. Este
estudo teve como principal objetivo caracterizar a estrutura trófica da macrofauna associada
às fanerógamas marinhas ao longo da costa brasileira (nos estados do PA, CE, RN, RJ e PR).
Foram calculados os descritores das comunidades e o Índice de Importância Trófica (Ti). Ao
total foram encontrados 24 grupos tróficos para o Brasil, sendo os de maior Ti os grupos dos
suspensívoros semi-móveis (Ti = 78), os herbívoros móveis (Ti = 76,61), os carnívoros móveis
(Ti = 75,36) e os depositívoros de superfície semi-móveis (Ti = 51,84). Um gradiente latitudinal
foi encontrado em relação a densidade de macrobentônicos. A diversidade, número de
espécies, número de grupos tróficos e a razão número de espécies por grupo trófico
apresentaram um pico no RN e decresceram à medida que se aproximavam dos extremos
Norte e Sul da costa brasileira. Sugerimos que a biomassa de fanerógamas e macroalgas, a
presença de um recife coralíneo adjacente a bancos vegetados, o estresse ambiental
ocasionado pela influência da maré e do estuário, a disponibilidade de detritos e influência das
massas de água fria e da ressurgência foram os aspectos ambientais responsáveis pela
estrutura tanto da comunidade quanto dos grupos tróficos de macrobentônica associados a
bancos vegetados por fanerógamas na costa brasileira para o período do verão.

Palavras-chave: bancos vegetados, macrobentos, grupos tróficos, fatores ambientais.
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CÓDIGO: SB0523
TÍTULO: Caracterização de traços de temperamento em modelo experimental de primata
(Callithrix jacchus) para estudo de estresse
AUTOR: CARLA JÉSSICA RODRIGUES SALES
ORIENTADOR: NICOLE LEITE GALVAO COELHO
CO-AUTOR: ANA CECILIA DE MENEZES GALVAO

Resumo:

O tipo de temperamento vem sendo apontado na literatura como um dos fatores
predisponentes ao desenvolvimento de psicopatologias. A maior parte dos estudos na área
utiliza linhagens de roedores como modelos, não havendo ainda uma caracterização da
existência de traços de temperamento em Callitrhix jacchus. A consistência da resposta ao
estresse ao longo do tempo e entre diferentes desafios são meios de se caracterizar o
temperamento. Inicialmente, este estudo investigou a variação do cortisol fecal em 3 fêmeas
juvenis de C. jacchus à separação social por 3 semanas. Foi observada uma tendência ao
aumento nos níveis de cortisol na semana inicial da separação (Teste de Wilcoxon: z= 0,4 p=
0,06), e uma redução significativa na semana final da separação, com relação à semana inicial
(Teste de Wilcoxon: z= 2,02 p= 0,04). A elevação do cortisol e posterior adaptação expressa
uma resposta típica à agentes estressores. Entretanto, para melhor caracterização da
existência de temperamento nessa espécie é necessário reexpor estas fêmeas ao mesmo
agente estressor durante a fase adulta, assim como a agentes estressores de outra natureza
(físico) e aumentar o número amostral.

Palavras-chave: Callithrix jacchus, Estresse, Cortisol.
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CÓDIGO: SB0526
TÍTULO: Levantamento epidemiológico das enteroparasitoses no município de Santa Cruz- RN
AUTOR: KARENINE BORGES DOS SANTOS
ORIENTADOR: DEBORA DE ALMEIDA ALOISE
CO-AUTOR: ANNAMARY DO NASCIMENTO OLIVEIRA

Resumo:

Trata-se de uma pesquisa teórico-empiríca que analisa qualitativamente e
quantitativamente a ocorrência de enteroparasitas nos moradores dos bairros do Centro e
Paraíso, localizados no município de Santa Cruz - RN, através de exame coproparasitológico.
Para a analise destes dados foram aplicados questionários com perguntas fechadas, para se
obter informações epidemiológicas dos participantes e saber a prevalência de
enteroparasitoses nesta população. Em um segundo momento, 6 meses após os resultados
entregues, a abordagem à estes participantes, com uma ação preventiva sobre meio de
contaminação, sinais, sintomas e prevenção, e a institucionalização das medidas de controle
destas parasitoses intestinais, os exames coproparasitológicos serão repetidos e comparados
aos resultados anteriores para conferir a prevalência e eficácia quanto a atuação de forma
preventiva e abordagem de medidas de controle de enteroparasitoses. No primeiro momento,
encontrou-se a incidência de enteroparasitoses em 40% das amostras colhidas. O projeto
ainda encontra-se em andamento e será iniciada a segunda fase dos exames, agora no inicio
de setembro com a repetição destes. Sabemos que medidas simples podem ser tomadas para
a prevenção destas parasitoses, mas dependerá apenas de um bom acompanhamento e
praticas de boa higiene desta comunidade. Espera-se que este trabalho sirva para minimizar os
agravos a saúde desta população, com medidas de controle para promoção à saúde?.

Palavras-chave: enteroparesitoses, saúde pública, exame coproparasitológico.
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CÓDIGO: SB0527
TÍTULO: Estudo morfológico e imuno-histoquimico da expressão de HIF-1 alfa, VEGF-C,VEGF-D
e mensuração da densidade linfática em neoplasias de glândula salivar
AUTOR: ANA LUIZA FERREIRA DA SILVA
ORIENTADOR: LELIA BATISTA DE SOUZA

Resumo:

As neoplasias de glândulas salivares constituem uma área importante da Patologia
Oral. Estas lesões, tais como adenoma pleomórfico, carcinoma adenóide cístico e carcinoma
mucoepidermóide, apresentam diversidade morfológica e comportamentos biológicos
variados. A angiogênese constitui um processo fundamental para o crescimento e progressão
tumorais. Dentre diversos mecanismos envolvidos no desenvolvimento de metástase
linfonodal em neoplasias malignas epiteliais, destaca-se a formação de novos vasos linfáticos.
Neste contexto, estudos têm sugerido um papel importante para o fator-1 induzido por
hipóxia (HIF-1), em virtude da observação de correlações positivas entre a expressão deste
fator de transcrição nuclear e a expressão de proteínas envolvidas na formação de novos vasos
linfáticos, como o fator de crescimento endotelial vascular-C (VEGF-C) e o fator de crescimento
endotelial vascular-D (VEGF-D). O objetivo desta pesquisa é detectar e quantificar por meio da
imuno-histoquímica e Western Blot, as expressões das proteínas HIF-1&#945;, VEGF-C e VEGFD, correlacionando-as com a densidade linfática tumoral mensurada por meio da imunohistoquímica, em uma série de casos de adenomas pleomórficos, carcinomas adenóides
císticos e carcinomas mucoepidermóides comparando-os com espécimes de glândula salivar
normal. Com isto, pretende-se contribuir com maiores esclarecimentos a respeito dos
mecanismos vinculados ao desenvolvimento de metástases nas neoplasias de glândulas
salivares.

Palavras-chave: Adenoma Pleomorfo; Carcinoma Adenoide Cístico; Carcinoma;
Mucoepidermoide.
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CÓDIGO: SB0528
TÍTULO: Demandas à Atenção Básica nos Municípios da Grande Natal: Qualidade de Vida e
Sofrimento Psíquico.
AUTOR: ISABELLE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: MAURICIO ROBERTO CAMPELO DE MACEDO
CO-AUTOR: ULICELIA NASCIMENTO DE AZEVEDO

Resumo:

Com a implantação da Estratégia Saúde da Família (ESF) os profissionais das equipes
passaram a relatar com frequência a existência de alguns problemas de saúde que não eram
cobertos por seus serviços e que constituíam uma demanda expressiva neste nível de atenção
do SUS. Grande parte dos problemas que vinham sendo apontados era do campo da Saúde
Mental e a maioria dos profissionais referia dificuldades para enfrentá-los no seu cotidiano.
Este trabalho identifica na população atendida pelo PSF de Natal a existência de problemas de
sofrimento psíquico e sua relação com a satisfação das famílias destas populações com a sua
qualidade de vida. Resultados: A pesquisa foi realizada através de um estudo amostral da
população de Natal. Foi identificado que 59,6% da população apresentam problemas com a
memória. A ?perda da autoconfiança? é um problema percebido em 11,8% dos entrevistados
revelando ter tido ?ideias suicidas?. O ?nervosismo? (71,1%) e a ?sensação que deixou de fazer
muitas coisas que desejava na vida? (61,9%) são as queixas dominantes, 42,9% dos
entrevistados sentem tristeza frequente, 44,4 % sofrem com agitação, sustos e choro
frequentes e medo de sair sozinhos. Conclusões: Ao analisar as queixas de sofrimento psíquico
na população estudada, a alta frequência de várias destas queixas e sua distribuição em todos
os Distritos Sanitários de Natal indica uma situação epidemiológica que pode ser considerada
como um problema de saúde pública.

Palavras-chave: Atenção Básica, Qualidade de Vida, Sofrimento Psíquico, Saúde Mental.
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CÓDIGO: SB0531
TÍTULO: Informações recebidas pelos pais sobre seus filhos prematuros internados em uma
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal
AUTOR: IVANA LUISA VALE PINHEIRO
ORIENTADOR: JOVANKA BITTENCOURT LEITE DE CARVALHO

Resumo:

A gestação, na maioria das vezes transcorre sem intercorrências, entretanto, podem
apresentar agravos passando a ser considerada de alto risco. Na gravidez de alto risco, na
maioria das vezes, o parto ocorre de forma prematura. Esse acontecimento é visto como
inesperado e permeado de estresse e incertezas, pois, comumente, o recém- nascido é
afastado da família por necessitar de cuidados especiais. Essa realidade pode causar nos
genitores preocupação quanto à assistência prestada ao filho nesse setor. Diante das
especificidades do nascimento prematuro, a família, sobretudo o pai e a mãe, necessitam
receber informações da equipe de saúde que prestam cuidados aos seus filhos prematuros
com vistas a minimizar as incertezas e medos que os envolvem. Trata-se de uma revisão de
literatura acerca das informações recebidas pelos pais que estão com seus filhos internados
em uma unidade de terapia intensiva neonatal. Nessa revisão desenvolvida no mês julho
buscou-se artigos completos no idioma português e espanhol que estivessem disponíveis
gratuitamente na base de dados Scielo e livros sobre a temática em apreço. Os descritores
utilizados foram: parto prematuro, UTI neonatal, pais. Foram encontrados 15 artigos
publicados, após a leitura, foram selecionados 06 artigos e foram consultados 05 livros. A
literatura pesquisada revela que os pais necessitam de apoio e informação acerca do cuidado
recebido por seus filhos prematuros internados na Unidade de terapia intensiva neonatal.

Palavras-chave: Parto prematuro, UTI neonatal e pais.
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CÓDIGO: SB0532
TÍTULO: Avaliando as alterações gineco-obstétricas no Lúpus Eritematoso Sistêmico
AUTOR: RODOLPHO PINTO DE MENDONÇA
ORIENTADOR: MARIA JOSE PEREIRA VILAR

Resumo:

O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica,
multissistêmica, de causa desconhecida e de natureza auto-imune, caracterizada pela presença
de diversos auto-anticorpos. Evolui com manifestações clínicas polimórficas, com períodos de
exacerbações e remissões. Dados da literatura apontam para uma maior prevalência de
alterações ginecológicas e obstétricas em mulheres portadoras da doença. Nosso objetivo é
estudar estas alterações nas pacientes acompanhadas no ambulatório de Reumatologia do
Hospital Universitário Onofre Lopes-HUOL-UFRN, em Natal/RN.

Palavras-chave: Lupus, alterações ginecológicas e obstétricas.
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CÓDIGO: SB0533
TÍTULO: Níveis de alfa tocoferol no colostro de puérperas residentes em Santa Cruz-RN
AUTOR: JALUZA LUANA CARVALHO DE QUEIROZ
ORIENTADOR: KARLA DANIELLY DA SILVA RIBEIRO
CO-AUTOR: ROBERTO DIMENSTEIN
CO-AUTOR: KELLY SOUZA DO NASCIMENTO
CO-AUTOR: DALILA FERNANDES BEZERRA

Resumo:

A ingestão de vitamina E pelo recém-nascido ocorre, assim como os outros nutrientes,
via leite materno, sendo esta vitamina de extrema importância pois auxilia na defesa
antioxidante e no desenvolvimento do sistema imune do neonato. O objetivo do trabalho foi
avaliar os níveis de alfa-tocoferol no leite colostro de parturientes atendidas no Hospital
Universitário Ana Bezerra (HUAB). O estudo realizado foi do tipo transversal, sendo a amostra
composta por 44 parturientes voluntárias. Foram coletados no primeiro dia pós-parto, após
jejum noturno e no período da manhã, amostras de leite leite colostro. O alfa-tocoferol foi
extraído segundo adaptação do método proposto por Ortega et al. (1998), e dosado pelo
método de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE), sendo os valores inferiores a 0,6
mg/dL considerados baixos por corresponder ao valor mínimo de alfa-tocoferol no leite
maduro. Para estimar o fornecimento da vitamina considerou-se uma ingestão diária de 780
mL de leite/dia e comparou-se com a ingestão adequada (AI) para vitamina E, que é
equivalente a 4mg/dia. A concentração de alfa-tocoferol encontrada foi equivalente a 1,71 ±
1,16 mg/dL. Estima-se que o lactente deve ingerir ao dia 13,34 mg deste micronutriente, o que
ultrapassa o triplo da recomendação de ingestão diária. Portanto,conclui-se que o leite
colostro das parturientes de Santa Cruz, apresenta um adequado aporte nutricional de
vitamina E para o lactente.

Palavras-chave: Alfa-tocoferol; Leite colostro; Leite materno; Aleitamento materno.
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CÓDIGO: SB0534
TÍTULO: Perfil de pais que estão com seus filhos prematuros internados em uma Unidade de
Terapia Intensiva Neonatal
AUTOR: NUBIA KARLA MACIEL CARVALHO DA SILVA
ORIENTADOR: JOVANKA BITTENCOURT LEITE DE CARVALHO

Resumo:

A gravidez de alto risco é aquela na qual a mulher apresenta intercorrências durante o
período gestatório, podendo trazer complicações para ela e/ou bebê.
Na vigência dessa situação, na maioria das vezes, o parto ocorre de forma prematura.
Esse acontecimento é visto como inesperado e permeado de estresse e incertezas, pois,
comumente, o recém- nascido, devido a sua fragilidade, é afastado da família por necessitar de
cuidados especiais. Diante disso, a família, sobretudo o pai, necessita de cuidados voltados
para minimização das incertezas que os envolvem. Assim sendo, se faz necessário conhecer o
perfil dos pais que estão com seus filhos prematuros internados na UTI neonatal. Trata-se de
um estudo epidemiológico descritivo desenvolvido na Maternidade Escola Januário Cicco no
ano de 2012 com 66 pais que estavam com seus filhos prematuros internados na Unidade de
Terapia Intensiva Neonatal. Os resultados revelam que: 42% dos participantes encontram-se
na faixa etária entre 29 e 35 anos; com relação à escolaridade, 44% possuem o primeiro grau
incompleto; 40% estão em união estável; 46% possuem apenas um filho; quanto à renda
familiar, 55% recebem 1 salário mínimo. Diante desses resultados pode-se afirmar que, o
conhecimento do perfil sócio-demográfico dos pais é importante para traçar estratégias de
acolhimento e orientação com vistas a minimizar os anseios e com isso promover o
envolvimento da equipe de saúde com os genitores e destes com os seus filhos prematuros.

Palavras-chave: pais, parto prematuro, UTI neonatal.
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CÓDIGO: SB0536
TÍTULO: UMA COMPARAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E EFEITOS ADVERSOS ENTRE PACIENTES
USUÁRIOS DOS ANTIPSICÓTICOS ATÍPICOS
AUTOR: YRIU LOURENÇO RODRIGUES
ORIENTADOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAUJO
CO-AUTOR: VANESSA DE LIMA SILVA

Resumo:

Trata-se de um estudo transversal que comparou a qualidade de vida e efeitos
adversos para pacientes em tratamento com os antipsicóticos atípicos. Foram investigados 218
pacientes nos serviços ambulatoriais de psiquiatria no Rio Grande do Norte, Brasil. O EuroQoL5D (EQ-5D) foi utilizado para avaliar a qualidade de vida, e os efeitos adversos foram avaliados
através do Udvalg para Kliniske Undersøgelser (UKU) e Escala de Simpson-Angus. Os dados
foram analisados pelo teste do qui-quadrado e teste t de Student, com nível de significância de
5%. A renda mensal domiciliar para os grupos foram 1,1 a 2,1 salários mínimos. Escores da
Escala UKU mostraram diferenças significativas nos efeitos colaterais, principalmente, para
clozapina, quetiapina e ziprasidona (p<0,05). As proporções de indivíduos relatando problemas
em outras dimensões eram altas: 63,6% dos usuários de clozapina relataram problemas de
mobilidade; 56,3% e 63,7% de usuários da ziprasida e clozapina, respectivamente, tiveram
dificuldades com o atividades diárias. 68,8% e 54,5% para ziprasidona e clozapina,
respectivamente, experimentaram a dor e/ou desconforto, e 72,8% dos usuários de clozapina
relataram ansiedade e/ou depressão. Efeitos adversos, psiquiátricos, neurológicos e
autônomos, bem como outros efeitos secundários, foram predominantes em usuários da
quetiapina, clozapina e ziprasidona. Concluímos que a Qualidade de vida foi impactada pelos
efeitos adversos e condições econômicas para todos os grupos.

Palavras-chave: Qualidade de vida; antipsicóticos atípicos.
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CÓDIGO: SB0537
TÍTULO: Investigação dos efeitos da agomelatina sobre as alterações promovidas pela retirada
do etanol após consumo crônico em ratos testados no labirinto em cruz elevado
AUTOR: ALDO FONSECA DE SOUZA
ORIENTADOR: VANESSA DE PAULA SOARES RACHETTI
CO-AUTOR: ANTHONY SOUZA ANDRADE
CO-AUTOR: ELAINE CRISTINA GAVIOLI
CO-AUTOR: CAMILA RAMALHO MAIA MENDES

Resumo:

A ansiedade vem sendo citada como uma das consequências da retirada do etanol em
usuários crônicos. A investigação pré-clínica dos efeitos de novos fármacos com possível efeito
ansiolítico torna-se uma ferramenta indispensável para direcionar o tratamento de pacientes
que sofrem com transtornos de ansiedade decorrentes da retirada do etanol. Este trabalho
objetivou avaliar se a administração crônica de agomelatina, um agonista melatoninérgico de
receptores MT1 e MT2 e antagonista serotoninérgico de receptores 5-HT2C, altera respostas
comportamentais relacionadas à ansiedade em ratas submetidas ao teste do Labirinto em Cruz
Elevado (LCE). Ratas Wistar com 90 dias foram submetidas à administração (v.o.) de salina ou
agomelatina na dose de 25 mg/Kg/mL por 21 dias. Três horas após a última administração, os
animais foram submetidos ao LCE por 5 minutos. A administração crônica de agomelatina não
alterou a porcentagem de entrada [(média ± EPM) salina: 27,62 ± 3,77; agomelatina: 36,33 ±
4,80] nem a porcentagem de tempo [(média ± EPM) salina: 28,33 ± 6,87; agomelatina: 32,25 ±
7,54] nos braços abertos/total, mas alterou o número de entradas nos braços fechados
[(média ± EPM) salina: 7,62 ± 0,53; agomelatina: 5,22 ± 0,46, *p<0,05, teste t de Student], o
que sugere efeito sedativo/hipolocomotor. Os resultados obtidos sugerem que em fêmeas a
administração crônica de agomelatina na dose de 25mg não altera comportamentos
relacionados à ansiedade.

Palavras-chave: Ansiedade, Labirinto em Cruz Elevado, Etanol, Agomelatina.
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CÓDIGO: SB0538
TÍTULO: Análise da relação entre a expressão da proteína VEGF e o estadiamento clinicopatológico do câncer colorretal.
AUTOR: VINÍCIUS BARRETO GARCIA
ORIENTADOR: RAIMUNDO FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR

Resumo:

Introdução: A angiogênese e invasão de tecidos circunvizinhos por células neoplásicas
malignas dependem de um processo complexo mediado por proteínas como o fator de
crescimento vasoendotelial (VEGF-&#945;).
Objetivos: O objetivo desse estudo foi determinar a ação do VEGF-&#945; em
pacientes com câncer colorretal analisando variáveis clinico-patológicas como o estadiamento
TNM, o critério de Dukes, o grau de diferenciação celular e sua relação com a sobrevida dos
pacientes.
Metodologia: Foram obtidas amostras de 60 pacientes que sofreram ressecção do
intestino grosso entre 1999 e 2002 no Hospital Luis Antônio, Natal/RN. As amostras incluídas
em parafina foram usadas para a confecção de blocos de ?tissue microarray? (TMA) e a
expressão do VEGF-&#945; foi avaliada através da imuno-histoquímica usando um sistema
automatizado de marcação. Três sistemas de graduação foram aplicados para avaliar a
expressão do VEGF-&#945;.
Resultados: A expressão do VEGF-&#945; mostrou correlação com o alto grau TNM (f =
0.009), perda de diferenciação (f = 0.011) e morte por consequência da doença (f = 0.03).
Conclusão: A quantificação da expressão do VEGF-&#945; fornece informações
valiosas sobre o prognóstico em CCR, principalmente em pacientes com alto risco de
progressão da doença e que utilizam uma terapia adjuvante. O VEGF-&#945; mostrou-se estar
associado com a maior agressividade dos tumores e pior prognóstico.

Palavras-chave: VEGF-&#945;, câncer colorretal, angiogênese, estadiamento.
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CÓDIGO: SB0539
TÍTULO: Variação comportamental pós -inoculação de agonista GnRh em machos de Callithrix
jacchus
AUTOR: RODOLFO ARAGÃO DE LIRA
ORIENTADOR: NICOLE LEITE GALVAO COELHO
CO-AUTOR: ANA CECILIA DE MENEZES GALVAO

Resumo:

Os andrógenos são comumente associados à reprodução. Porém, diversas evidências
sugerem correlação entre os andrógenos e funções cognitivas e comportamentais que não
fazem parte do repertório reprodutivo. Vários estudos tentam evidenciar tais relações
utilizando modelos animais e a inoculação de doses supra-fisiológicas de agonistas de GnRh,
para alterar os níveis dos andrógenos. Neste estudo, 7 machos de Callithrix jacchus receberam
inoculação intramuscular de 2 µg de um agonista de GnRh (Sigma) afim de investigar variações
comportamentais indicadoras de ansiedade. Foram realizadas observações comportamentais,
em dias alternados, durante 28 dias antes da inoculação (fase basal), diariamente nos sete dias
imediatamente posteriores a inoculação (FE1) e alternadamente por mais quatorze dias após a
inoculação (FE2). As observações foram realizadas em mesmo horário para evitar a variação
circadiana. Observamos reduções nas frequências da marcação (Anova de Friedman: x²=
18,104 p= 0,001) entre a FE1 e a fase basal (Wilcoxon: z= -4,243 p= 0,001) e entre a FE2 e a
fase basal (Wilcoxon z= - 3,042 p=0,002). Também foi observada redução na frequência da
Piloereção (Anova de Friedman: x²=7,979 p=0,019) entre a FE2 e a fase basal (Wilcoxon z=2,458 p=0,014). Estudos com roedores apontam efeito ansiolítico em função da administração
crônica de andrógenos. Mas, para confirmar tal efeito em nosso estudo é necessária a
mensuração do cortisol e dos andrógenos fecais.

Palavras-chave: GnRh, Comportamental, Callithrix jacchus, Andrógenos, Cortisol.
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CÓDIGO: SB0543
TÍTULO: ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E OS IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS NO BRASIL
AUTOR: MÔNICA LARISSA PADILHA HONÓRIO
ORIENTADOR: GRASIELA PIUVEZAM
CO-AUTOR: AMANDA KAROLINA TORRES DE MEDEIROS ALVES
CO-AUTOR: CANDICE ALVES ESMERALDO
CO-AUTOR: MARIELA SAMANTHA DE CARVALHO COSTA

Resumo:

Objetivo: O estudo tem como objetivo identificar as ações desenvolvidas na atenção
primária a saúde em Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI) no Brasil.
Metodologia: Estudo de natureza qualitativa realizado em 10 municípios brasileiros de médio
porte, distribuídos nas 5 regiões geográficas brasileiras, acrescidos do município de Natal, RN.
Utilizou-se entrevista semi-estruturada com 82 profissionais de saúde. Os dados foram
analisados pelo software ALCESTE versão 4.9. Resultados: A análise determinou 5 classes. A
classe 1 trata da necessidade de profissionais da ESF em atender os idosos das
insititucionalizados, representando 54,61% das palavras analisadas. A classe 2 aborda a
necessidade de capacitação dos profissionais da ESF para atendimento aos idosos
institucionalizados (18,43%). A classe 3 tem como tema central as ações dos profissionais na
ESF (10,80%). A classe 4 mostra o atendimento para grupos específicos na ESF (8,82%). E a
classe 5 avalia o sentimento do profissional da ESF em seu trabalho, representando (7,33%).
Discussão: Os resultados demonstram as dificuldades da atenção primária em saúde para
atender as demandas dos idosos institucionalizados. Observou-se que os profissionais
necessitam de formação e incentivo para prestar atenção a saúde dessa população.

Palavras-chave: ESF; Instituição de Longa Permanência para Idosos; idoso.
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CÓDIGO: SB0544
TÍTULO: Os idosos institucionalizados na perspectiva dos gestores municipais no Brasil
AUTOR: RAFAEL ALVES DA SILVA
ORIENTADOR: GRASIELA PIUVEZAM
CO-AUTOR: MONISE SANTOS DE CARVALHO
CO-AUTOR: VÍTOR GUERRA PEREIRA XAVIER
CO-AUTOR: ALINE ROCHELLE FILGUEIRA DANTAS

Resumo:

OBJETIVO: O objetivo foi investigar as ações desenvolvidas na atenção primária a
saúde direcionadas aos idosos institucionalizados do ponto de vista dos gestores municipais do
Brasil. METODOLOGIA: Estudo de natureza qualitativa realizado em 10 municípios brasileiros
de médio porte, distribuídos nas 5 regiões geográficas brasileiras, acrescidos do município de
Natal, RN. Utilizou-se entrevista semi-estruturada com 28 gestores municipais. Os dados foram
analisados pelo software ALCESTE versão 4.9. RESULTADOS: A análise determinou 5 classes
temáticas. O tema central da classe 1 foi a consolidação da estratégia de saúde da família. A
classe 2 foi a maior de todas e foi definida pelo tema: o idoso como um dos grupos de trabalho
da estratégia de saúde da família. A classe 3 foi marcada pelo tema : dificuldades no
gerenciamento dos profissionais de saúde. A classe 4 foi identificada pelo tema: interferência
da política local nas ações de saúde. Em relação a classe 5, o tema em destaque foi:
necessidade da atenção especializada em saúde. DISCUSSÃO: Os resultados demonstram os
dilemas para o funcionamento da Atenção Básica de Saúde. Observou-se a imprecisão de
ações específicas e de qualidade aos idosos. As ações implementadas simbolizam uma atenção
ainda fragmentada, e de forma a não contemplar todos os âmbitos da saúde.

Palavras-chave: Envelhecimento da população; ILPI; Saúde Pública; Políticas Saúde.
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CÓDIGO: SB0545
TÍTULO: Diversidade florística de Polygalaceae na APA Jenipabu, RN, Brasil
AUTOR: LÍVIA MOREIRA SANTIAGO
ORIENTADOR: JOMAR GOMES JARDIM

Resumo:

(Diversidade florística de Polygalaceae na APA Jenipabu, RN, Brasil). Neste trabalho
apresenta-se o estudo taxonômico da família Polygalaceae como parte do projeto ?Flora da
APA Jenipabu?. Realizaram-se coletas e observações de campo para as identificações e
descrições botânicas que foram efetuadas após estudos morfológicos, com o auxílio de
bibliografia especializada, complementada pela análise de espécimes de herbários. Neste
estudo foram observados três gêneros, onde cada um está representado por uma única
espécie, Asemeia martiana (A.W. Benn) J.F.B.Pastore & J.R.Abbott., Caamembeca spectabilis
(DC.) J.F.B.Pastore & J.R.Abbott., e Polygala longicaulis Kunth respectivamente. Tendo em
vista que existem registros de diversas espécies da família para a Mata Atlântica e a pequena
quantidade de espécies encontradas, ainda se vê a necessidade em dar continuidade com o
projeto.

Palavras-chave: Polygalaceae, taxonomia, restinga.
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CÓDIGO: SB0548
TÍTULO: Avaliação dos níveis de alfa-tocoferol no soro de puérperas atendidas em uma
maternidade pública
AUTOR: ANNA LARISSA CORTÊS DA SILVA
ORIENTADOR: KARLA DANIELLY DA SILVA RIBEIRO
CO-AUTOR: RAQUEL COSTA SILVA DANTAS
CO-AUTOR: LUANA PATRÍCIA DE OLIVEIRA WEIGERT
CO-AUTOR: PAULA EMÍLIA NUNES RIBEIRO BELLOT

Resumo:

A vitamina E é considerada um antioxidante contra radicais livres que atacam as
membranas celulares, principalmente em recém-nascidos prematuros. Desta forma, o
aleitamento materno se torna de grande importância para que esse ataque a membranas seja
minimizado, proporcionando menor riscos ao bebê. O estudo foi realizado na maternidade de
Santa Cruz-RN, Hospital Ana Alice Bezerra com objetivo de identificar a possível deficiência de
alfa-tocoferol no soro das mães. Foram coletados 5mL de sangue materno em condição de
jejum antes do parto. O alfa-tocoferol foi determinado por Cromatografia Líquida de Alta
Eficiência (CLAE). A média de alfa-tocoferol no sangue foi 1179,347 ± 663,748 µg/dL , e 25%
das mulheres encontraram-se distribuídas em grupo de risco ou deficiência de vitamina E.
Apesar de obtidos uma concentração média de alfa-tocoferol adequada, ainda foram
encontrados casos de risco ou deficiência de vitamina E, sendo importante a orientação
adequada de consumo deste micronutriente nesta fase da vida.

Palavras-chave: Vitamina E, Alfa-tocoferol, Soro.
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CÓDIGO: SB0552
TÍTULO: Diverdidade de Lentibulariaceae no litoral oriental do Rio Grande do Norte, Brasil
AUTOR: ARTHUR DE SOUZA SOARES
ORIENTADOR: JOMAR GOMES JARDIM

Resumo:

Lentibulariaceae Rich. é uma família de plantas carnívoras com mais de 300 espécies
distribuídas em três gêneros s: Gelinsea, Pingicula e Utricularia. No Brasil, são citadas 80
espécies divididas em dois gêneros, Genlisea e Utricularia, sendo este último o mais
representativo com 69 espécies. O presente estudo objetivou inventariar, descrever e ilustrar
as espécies de Lentibulariaceae existentes no litoral oriental do Rio Grande do Norte, que
possui 166 quilômetros de extensão e abrange cerca de 10 municípios. O trabalho foi realizado
com base na análise morfológica dos espécimes depositados na coleção do Herbário UFRN,
observação das plantas em campo e consulta à bibliografia especializada. Foram registradas
nove espécies na área estudada, sendo sete delas novas ocorrências para a flora do estado. A
pluviosidade é um fator determinante para registrar a ocorrência das espécies, já que a
maioria estão relacionadas com o nível de água em seu hábitat. No período onde a
precipitação foi maior, foi detectado um maior número de indivíduos na área estudada, por
outro lado, o oposto acontece quando há o período de estiagem.

Palavras-chave: Utricularia, Litoral, Florística.
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CÓDIGO: SB0553
TÍTULO: Imaginário Radical: a constução de sentidos em corrida de longa distância
AUTOR: MAYARA CRISTINA MENDES MAIA
ORIENTADOR: ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS

Resumo:

Acreditamos que o esporte de rendimento não se move apenas pelo processo de
industrialização, da dominação do capitalismo e por ideologias dominantes, move-se também
pelo prazer, pela afetividade, e pela maneira de ser de cada um. A presente pesquisa tem
como objetivo geral compreender os sentidos que os sujeitos-atletas adultos que participam
de corridas de longa distância dão à prática do atletismo, articulando, na análise, aspectos
socioculturais da contemporaneidade e aspectos do plano da vivência e da experiência desses
sujeitos. A pesquisa se utiliza da abordagem etnográfica, a qual se caracteriza pelo contato
entre o pesquisador e o objeto da Pesquisa. Realizamos leituras a partir do esporte de
rendimento, com o aporte teórico do imaginário radical, considerando as dimensões sóciohistóricas e subjetivas na prática de corridas de longa distância; Foi feito um levantamento dos
grupos de corredores existentes no estado do Rio Grande do Norte e foram realizadas
entrevistas exploratórias semiestruturadas com os participantes dessas corridas. A
identificação das representações e noções de corpo e eficiência atreladas aos motivos que os
leva a tal prática se faz exposta em nossas entrevistas e observações. Descobrimos que alguns
dos principais motivos que levaram os atletas até esta prática foi o alto rendimento, o convite
de amigos ou questões de saúde, mas o que lhes mantem praticando está ligado a muitos
outros sentidos que os enriquecem de prazer e paixão pela prática.

Palavras-chave: Atletismo; Sentidos; Sujeitos-atletas.
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CÓDIGO: SB0554
TÍTULO: Preferências corporais na fixação de larvas de Ichthyocladius (Diptera, Chironomidae)
em peixes das bacias costeiras da Serra do Mar, RJ
AUTOR: GABRIELA FARIAS MAIA
ORIENTADOR: SERGIO MAIA QUEIROZ LIMA

Resumo:

A associação entre larvas e pupas de Chironomidae e organismos aquáticos, revelam
padrões complexos de interações, em que a ocorrência das larvas e pupas pode ser
influenciada pela estrutura corporal do hospedeiro. Diante disso, o presente estudo objetivou
verificar se as larvas e pupas de Ichthyocladius sp. apresentam preferências de fixação em
determinadas espécies de peixes ou em regiões específicas do corpo das espécies. Os peixes
foram coletados em cinco bacias costeiras adjacentes da Serra do Mar no Estado do Rio de
Janeiro. Para determinar a posição das larvas e pupas nos peixes, o corpo dos mesmos foi
dividido em 13 partes. Análises de correspondência (AC) e um teste de chi-quadrado foram
realizados para verificar a hipótese nula de associação dos dados na AC. Foram encontradas
larvas e pupas em quatro das 15 espécies analisadas. Na AC para larvas, observou-se a
presença de quatro agrupamentos de associação nas partes corporais. A preferência da fixação
de larvas nos loricariídeos se deve provavelmente aos movimentos provenientes da nadadeira,
que acabam tornando o ambiente favoráveis as larvas de Ichthyocladius, que alimentam-se de
algas. Foi verificada uma forte correspondência da fixação das larvas e pupas em T. zonatus
com a região do opérculo e dentre todas as espécies analisadas, A. multispinis é a espécie que
apresenta larvas mais generalizadas em diferentes partes corporais.

Palavras-chave: Loricariideos, Ichthyocladius, Serra do Mar.
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CÓDIGO: SB0559
TÍTULO: IMUNO-HISTOQUÍMICA DO INTERFERON GAMA E TGF BETA EM CISTOS BUCAIS
AUTOR: SILVIA HELENA AZEVÊDO SOUTO
ORIENTADOR: ANTONIO DE LISBOA LOPES COSTA

Resumo:

Os cistos são cavidades patológicas revestidas por epitélio e preenchidas por líquido,
classificados de acordo com a origem em cistos de desenvolvimento ou cistos inflamatórios. A
reabsorção óssea ocasionada por essas lesões é iniciada por ação de células osteoclásticas,
reguladas por proteínas como: o IFN-y e o TGF-b1. O objetivo do estudo foi avaliar e comparar
a expressão imuno-histoquímica do IFN-y e do TGF-b1 entre cistos radiculares e cistos
dentígeros, a fim de compreender o comportamento dessas proteínas na progressão destes
cistos, e assim obter informações que auxiliem no desenvolvimento de estratégias
terapêuticas para estas lesões. . Foram selecionados 20 casos de cada cisto, retirados dos
arquivos do Laboratório de Patologia Oral da UFRN. Em seguida, foram submetidos a técnica
de coloração de rotina (HE) e ao método imuno-histoquímico para evidenciação da expressão
do IFN-y e do TGF-b1 no epitélio e na cápsula dos referidos cistos. A análise estatística pelo
teste de Mann-Whitney revelou não haver diferença estatisticamente significativa da
imunoexpressão do IFN-y entre os epitélios (p=0,565) e cápsulas (p=0,414) dos cistos
radiculares e cistos dentígeros. O mesmo ocorreu para a imunoexpressão do TGF-b1 entre os
epitélios (p=0,620) e cápsulas (p=0,056) dos cistos radiculares e cistos dentígeros. Diante
destes resultados concluímos que não houve diferença de expressão imuno-histoquímica do
IFN-y e do TGF-b1 entre os cistos radiculares e dentígeros.

Palavras-chave: Cisto Radicular; Cisto Dentígero; Imuno-histoquímica; Interferon gama.
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TÍTULO: IMUNOEXPRESSÃO DA IL-10 EM CISTO DENTÍGERO E FOLÍCULO DENTÁRIO
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CO-AUTOR: MELKA COÊLHO SÁ
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CO-AUTOR: TÂMARA CABRAL RODRIGUES

Resumo:

O cisto dentígero é o cisto odontogênico de desenvolvimento mais freqüente nos
ossos gnáticos. Apesar de sua elevada frequência, sua etiopatogenia continua sendo alvo de
diversas pesquisas, dentre as quais destacam-se aquelas que investigam proteínas envolvidas
com estímulos osteolíticos como as interleucinas (IL). O objetivo deste experimento foi
investigar a expressão imuno-histoquímica da interleucina-10 (IL-10) em uma série de casos de
CD para uma melhor compreensão do envolvimento dessa IL no comportamento biológico
dessas lesões. Para tanto 20 casos de CD e 15 folículos dentários (FD) para comparação foram
utilizados. A análise morfológica mostrou predominância de revestimento epitelial fino (escore
1) tanto em CD (80%) como em FD (100%) (p=0,001). O infiltrado inflamatório foi de moderado
a intenso (escore 2) em CD (55%) e ausente a escasso (escore 1) em FD (86,7%) (p=0,004).).
Verificou-se em CD, maior expressão de IL-10 em epitélio (p=0,001) e um pouco menor na
cápsula (p=0,002) em relação ao FD, demonstrando que esta citocina inflamatória pode estar
envolvida com a patogênese do cisto dentígero.
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TÍTULO: Efeito anti-inflamatório de um heparinoide isolado do camarão Litopenaeus vannamei
sobre a peritonite aguda.
AUTOR: LAIS CRISTINA GUSMÃO FERREIRA PALHARES
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CO-AUTOR: IGLESIAS DE LACERDA BEZERRA
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Resumo:

A heparina, um polissacarídeo sulfatado, cuja presença já foi identificada em vários
invertebrados marinhos, destaca-se por sua extraordinária versatilidade funcional. Além de
interferir na coagulação, essa molécula possui grande potencial anti-inflamatório. No entanto,
sua forte atividade anticoagulante dificulta o aproveitamento clínico de sua propriedade antiinflamatória, o que estimula a pesquisa por análogos de heparina com efeitos colaterais
reduzidos. Diante disso, este trabalho teve por objetivo avaliar o efeito de um composto
semelhante à heparina (heparinoide), isolado do cefalotórax do camarão Litopenaeus
vannamei, sobre a resposta inflamatória bem como seu potencial anticoagulante. Após ser
extraído por proteólise, fracionamento com acetona, e cromatografia de troca-iônica, o
heparinoide foi submetido aos ensaios farmacológicos. Em um modelo de inflamação aguda, o
heparinoide reduziu mais de 50% da infiltração celular, na menor dose testada, além de ter
apresentado reduzida atividade anticoagulante, quando comparado à heparina comercial.
Esses resultados demonstram o potencial do heparinoide de L. vannamei em interferir em
vários eventos da resposta inflamatória de forma significante, porém com reduzidos efeitos
colaterais sobre o sistema de coagulação. Assim esse composto pode servir como um modelo
estrutural para direcionar o desenvolvimento de agentes terapêuticos mais específicos para o
tratamento de doenças inflamatórias.

Palavras-chave: Heparinoide; Atividade anticoagulante; Inflamação.
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Resumo:

A inflamação é uma reação altamente complexa do organismo contra estímulos que
podem causar algum tipo de injúria celular. Contudo, a resposta inflamatória exagerada e
descontrolada pode contribuir para o desenvolvimento de doenças inflamatórias crônicas e
agudas, fazendo-se necessária a intervenção na resposta imune. É inegável o potencial da
heparina em interferir na resposta imune, no entanto sua forte atividade anticoagulante tem
se mostrado como um grande obstáculo ao aproveitamento clínico de sua propriedade antiinflamatória, o que estimula a pesquisa por análogos de heparina (heparinoide) com efeitos
colaterais reduzidos. A presença de heparinoides já foi verificada em diversos grupos de
invertebrados, inclusive no camarão Litopenaeus vannamei. Diante disso, o heparinoide
isolado do cefalotórax do camarão mediante proteólise e tratamento com acetona e purificado
por cromatografias de troca iônica e gel filtração, teve sua capacidade de interferir na
migração leucocitária avaliada a partir de um modelo de peritonite aguda. Os resultados
demonstram que na menor dose testada, a heparina foi capaz de reduzir em até 60% a
infiltração celular, enquanto o heparinoide foi capaz de reduzir 50%, sem efeito
anticoagulante. Esses resultados demonstram o potencial imunomodulador do heparinoide de
L. vannamei, tornando esta molécula um modelo interessante para direcionar o
desenvolvimento de agentes terapêuticos mais específicos para o tratamento de doenças
inflamatórias.
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TÍTULO: "Biologia e ecologia alimentar do Octopus insularis (Cephalopoda: Octopodidade) nos
parrachos de Rio do Fogo, RN.?
AUTOR: JACIANA CASSIA BARBOSA
ORIENTADOR: TATIANA SILVA LEITE

Resumo:

A caracterização da biologia e ecologia alimentar do polvo Octopus insularis foi realizada em
uma área do litoral da costa do estado do Rio Grande do Norte, no município de Rio do Fogo.
Para analise de distribuição e abundância foram utilizadas duas técnicas de amostragem,
denominadas Busca Visual Intensiva. Para caracterização do habitat foram utilizadas as
técnicas, Transecto Linha de Ponto (TLP) e Escore de Avaliação do Habitat (EAH). A dieta dos
polvos foi analisada através da coleta dos restos alimentares depositados em frente as tocas.
Foram descritos dois tipos de habitats principais onde a espécie se concentra, sendo elas, Risca
área mais profunda (>15 m), composta por fragmentos de platô, com baixa complexidade
estrutural; e a Restinga, profundidade intermediária (5-15 m), habitat composto por platôs
biogênicos, grandes manchas de areia. Em relação a dieta, o O. insularis consumiu
principalmente crustáceos (68%) nas áreas recifais rasas, bivalves (86%) nas áreas de restinga,
e gastrópodes (33%) na área recifal funda. Não foi encontrada variações no tamanho das
presas entre as classes de tamanho dos polvos. A caracterização de novos nicho do O. insularis
como a área da restinga e a variação na sua dieta em função do habitat mostra a capacidade
de adaptação a novos ambientes, expandindo as dimensões do nicho desta espécie.

Palavras-chave: nicho, habitat, dieta, O. insularis.
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Resumo:

O Rio Golandim está localizado em São Gonçalo do Amarante (RN - Brasil) e passou por
processo de recuperação há sete anos, entretanto, não está bem estabelecida a sua
recuperação. Esse trabalho objetivou fazer a identificação fisico-química e a análise
microbiológica e de metais das amostras de água coletadas nas estações chuvosas e secas do
rio, além disso, visou avaliar a genotoxicidade e ecotoxicidade das amostras de água durante
as mesmas estações, usando o teste de Trad-MCN e o ecotoxicológico com a Ceriodaphia
dúbia, respectivamente. Como resultado, foi possível observar que o Rio Golandim está
recuperado quanto a seus parâmetros físico-químicos, no entanto, seus ensaios de
genotoxicidade com Trad-MCN, apresentaram um aumento na freqüência de micronúcleos,
em um dos sítios analisados, em ambas as estações de coleta. Na análise química foi detectado
um aumento nos níveis de alguns metais, e no ensaio ecotoxicológico, foi identificada a
ausência de toxicidade aguda, porém, o teste demonstrou a presença de uma toxicidade
crônica significativa durante as estações de chuva e seca. Desse modo, através dessas análises
foi verificado que o Rio Golandim está recuperado quanto a seus aspectos físico-químicos, no
entanto, o mesmo ainda apresenta compostos capazes de induzir mutação cromossômica em
plantas e toxicidade crônica em cladóceros. Portanto, este estudo alerta para que seja incluído
ensaios biológicos nas análises de qualidade da água.

Palavras-chave: Micronúcleo, ecotoxicidade, Ceriodaphia dúbia, Trad-MCN.
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CO-AUTOR: KARLLA DANIELLE JORGE AMORIM
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Resumo:

O peixe Abudefduf saxatilis (Pomacentridae) é um habitante de recifes de corais e
ambientes rochosos marinhos. Estudos citogenéticos foram realizados em amostras do
Nordeste do Brasil, contudo, se desconhece se existe diversificação cromossômica em
populações insulares da espécie. Análises citogenéticas empregando técnicas de Ag-RONs e
bandamento C na caracterização da população de Fernando de Noronha. As amostras
revelaram 2n=48 cromossomos (NF=52) e cariótipo é composto por 2m+2sm+44a. Sítios AgRON simples foram identificados sobre um par cromossômico bibraquial. Os segmentos
heterocromáticos são pericentroméricos para a maioria dos cromossomos e similares ao
padrão anteriormente descrito para a espécie. Os aspectos cariotípicos obtidos não têm
diversificação em relação ao litoral brasileiro. Análises subsequentes utilizando bandamentos
cromossômicos e mapeamento de genes 18S e 5S rDNA, contribuirão para confirmar a
estabilidade cariotípica interpopulacional desta espécie.

Palavras-chave: Citogenética; Cromossomos; Peixes; Perciformes; Fernando de Noronha.

229

XXIV CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA

CÓDIGO: SB0573
TÍTULO: AJUSTAMENTO OSMOTICO EM GIRASSOL (Helianthus annuus L.) SUMETIDO AO
ESTRESSE HIDRICO
AUTOR: ANA PAULA AVELINO DOS SANTOS
ORIENTADOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO
CO-AUTOR: PRISCILA DE CASTRO STEDILE
CO-AUTOR: CIBELLEY VANÚCIA SANTANA DANTAS
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Resumo:

Objetivou-se avaliar a resposta osmorreguladora de plantas de girassol (Helio 253)
submetidas ao estresse hídrico. Plantas com 21 dias foram cultivadas com solução de
Hoagland com Polietilenoglicol (PEG 6000) cujos potenciais osmóticos eram equivalentes a 0,0
(controle); -0,22 (PEG1) e -0,45 (PEG2) MPa. Após três dias de estresse, foram analisados
indicadores de crescimento (Taxa de Crescimento Relativo?TCR) e de status hídrico (% de
Umidade, Conteúdo Relativo de Água?CRA e Dano de Membrana-DM) bem como indicadores
de ajustamento osmótico (Açúcares Solúveis Totais-AST, Aminoácidos Livres Totais-AALT e
Prolina-PRO) em diferentes órgãos da planta. O indicador de crescimento apresentou
diferença significativa, apresentando uma alteração na relação raiz/parte aérea, porém os
indicadores de status hídrico não apresentaram diferenças significativas entre os tratamentos.
Quanto aos indicadores de ajustamento osmótico, foi observado um aumento significativo de
AALT e PRO nas folhas, enquanto os AST, apenas no caule nos tratamentos com PEG. Assim,
conclui-se que os potenciais osmóticos submetidos, foram suficientes para interferir na
maioria dos caracteres fisiológicos analisados, de forma que é possível inferir que a
acumulação dos osmólitos em determinadas partes da planta, podem evidenciar uma
tentativa de ajustamento em resposta ao estresse submetido já que os indicadores de status
hídrico se mantiveram.
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTIPROLIFERATIVO e ANTICOAGULANTE DE
GLICOSAMINOGLICANOS OBTIDOS DE VÍSCERAS DE PEIXES
AUTOR: MARLYANNE MARIA CARVALHO E SILVA
ORIENTADOR: GIULIANNA PAIVA VIANA DE ANDRADE SOUZA

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, como
potenciais fármacos anticoagulante, anti-inflamatório, 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 niloticos e avaliar seu efeito na coagulação e na viabilidade de células
tumorais. O heparinóide foi purificado das vísceras do peixe após proteólise, complexação com
resina de troca iônica (Lewatit), fracionamento com volumes crescentes de acetona e DEAEsephacel. O heparinóide apresentou baixa atividade anticoagulante in vitro usando o teste de
aPTT e reduziu a viabilidade de células tumorais HeLa, com valores de IC50 de 1000 ug / mL,
após a incubação durante 72 horas. Dessa forma, heparinóides obtidos de rejeitos da
tilapicultura (vísceras) apresentam grande viabilidade para estudos de biomoléculas com
potencial biotecnológico.

Palavras-chave: Glicosaminoglicanos, heparinoide, Oreochomis niloticos, células HeLa.
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Resumo:

Os Centros de Informação sobre medicamentos (CIM) disponibilizam as informações
com a proposta de promover o uso racional de medicamentos. Propõe-se estabelecer
parâmetros de comparação entre o perfil e o tipo de pergunta dos usuários do CIM entre dois
períodos. Foi feito um estudo transversal das Solicitações de Informação (SI), entre os períodos
de janeiro a junho em 2012 e em 2013, por meio da avaliação de indicadores sugeridos por
literaturas especializadas. Em 2013 a média de SI foi de 20,83 SI/mês, valor pouco superior a
2012. A maioria dos indicadores avaliados apresentou resultados semelhantes nos referidos
períodos, a exemplo do perfil dos usuários cujo primeiro lugar permaneceu representado pelos
farmacêuticos hospitalares (33%). Em outros países os profissionais mais ativos são os
médicos. O tema mais solicitado foi administração de medicamentos (25 em 2012 e 28,8% em
2013). 33,3% das SI foram respondidas entre 0 e 5 minutos em 2012, tempo inferior ao obtido
em 2013. Este parâmetro é considerado um indicador de qualidade. De acordo com a
classificação Anatomical Therapeutic Chemical os fármacos mais questionados foram os da
classe C (29,5% em 2012); mais de 50% das SI utilizaram apenas uma bibliografia com destaque
a base de dados DRUGDEX (25,3%) resultados semelhantes ao ano 2013; Os resultados obtidos
em 2013 demonstraram melhoria em alguns parâmetros com relação a 2012, porém ainda não
se equiparam aos padrões internacionais.
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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, analisar o composto extraído do caranguejo Chaceon
fenneri e avaliar o efeito deste heparinóide obtido na viabilidade de diferentes linhagens de
células tumorais. Os heparinóides foram obtidos dos tecidos dos crustáceos após proteólise,
complexação com resina de troca iônica e fracionamento com acetona. O heparinóide do
caranguejo foi obtido na fração 3,0M. O composto apresentou migração eletroforética em gel
de agarose no tampão acetato de bário/PDA semelhante à fração de migração rápida da
heparina. Ainda foi observado que estas amostras após a degradação por heparinas liases
apresentou um alto teor de dissacarídeos trissulfatados em relação aos N-acetilados. O
composto apresentou baixa atividade anticoagulante in vitro usando o teste de aPTT. Os
heparinóide do caranguejo C. fenneri mostraram efeito citotóxico em linhagens de células
tumorais HeLa, com valores de IC50 de 1000 ug / mL, após a incubação durante 72 horas.
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CÓDIGO: SB0582
TÍTULO: Avaliação citotóxica de novo derivado imidazolidínico LPSF/MS-02 como candidato a
fármaco anticancerígeno
AUTOR: ANDREZA CONCEIÇÃO VÉRAS DE AGUIAR
ORIENTADOR: MANUELA DOS SANTOS CARVALHO

Resumo:

Diversas moléculas sintéticas podem ser obtidas a partir de derivados de anéis
heterocíclicos, dentre os quais se destacam as imidazolidinas-2,4-dionas (hidantoínas), devido
ao seu potencial como um protótipo para o desenvolvimento de novas drogas. A modificação
molecular de imidazolidinas por substituição de radicais produz diferentes respostas biológicas
tais como analgésica e anti-inflamatória. Embora compostos hidantoínicos sejam amplamente
estudados, não há muitos estudos que investiguem as suas propriedades anticancerígenas.
Neste projeto avaliamos a citotoxicidade de um composto derivado hidantoínico LPSF/MS-02
[3-(4-metil-benzil)-5-(4-cloro-benzilideno)-imidazolidina-2,4-diona], sintetizado e testado nas
linhagens celulares: HeLa (carcinoma cervical - humano), PC3 (carcinoma de próstata humano), 3T3 (fibroblasto ? camundongo), Panc (carcinoma de pâncreas ? humano) e CHO
(tumorigênica - hamster chinês), através do teste colorimétrico do MTT. Para fins
comparativos utilizamos a doxorrubicina, fármaco antineoplásico utilizado na prática clínica,
como controle positivo. O derivado hidantoínico na menor concentração (5uM) e nas primeiras
24 horas apresentou, em geral, efeito citotóxico significativo nas linhagens celulares
estudadas, sendo mais seletivo no carcinoma cervical (HeLa) e promissora droga anticâncer,
necessitando de investigações adicionais sobre o seu mecanismo citotóxico.
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Resumo:

Objetivos: Analisar o processo de internação dos idosos em hospital de referência em
infectologia do Rio Grande do Norte, Brasil. Métodos: Estudo seccional, realizado com os
prontuários dos idosos internados no Hospital Giselda Trigueiro de janeiro de 2005 à janeiro
de 2010. Foram realizados testes qui-quadrado e regressão logística múltipla. Resultados: A
idade média foi de 72,4 (+ 9,2) e predominaram homens (59,1%). Diagnósticos prevalentes
foram: Infecção pulmonar não tuberculosa (29,5%); Infecções de pele e partes moles (18,9%) e
Tuberculose pulmonar e extrapulmonar (13,2%). Na análise múltipla com a variável
?desfecho?, as variáveis significativas foram: ventilação mecânica (OR ajust=3,446; IC=1,1979,924), sonda nasogástrica e entérica (OR ajust=6,742; IC=1,822-24,938), hemorragia digestiva
alta (OR ajust=9,024; IC=0,854-95,317) e insuficiência renal aguda (OR ajust=5,432; IC=1,02528,791). Constatou-se, para a variável ?custo financeiro? que as variáveis infecção pulmonar
não tuberculosa (OR ajust=3,607; IC=1,954-6,660), tuberculose pulmonar e extrapulmonar (OR
ajust=8,157; IC=4,145-24,892), sonda vesical de demora (OR ajust=3,631; IC=0,946-13,939) e
ventilação mecânica (OR ajust=5,615; IC=1,572-20,055) permaneceram significativas no
modelo. Conclusões: O predomínio de infecções respiratórias, sobretudo a tuberculose, além
dos maiores custos hospitalares relacionados a estas, leva a necessidade de priorizar a atenção
para a promoção de saúde e prevenção de doenças.

Palavras-chave: idosos, custos hospitalares, doenças transmissíveis.
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TÍTULO: Análise de especialistas sobre um instrumento de avaliação de enfermagem para
gestão de quedas
AUTOR: RAISSA GOMES DA COSTA
ORIENTADOR: ALLYNE FORTES VITOR

Resumo:

Especificamente nesse estudo, a proposta de validar o conteúdo do resultado de
enfermagem Comportamento de Prevenção de Quedas tenciona oferecer um instrumento
cientificamente fundamentado, mais amplo e criterioso, que oriente a avaliação do estado de
saúde do paciente com Risco de Quedas em ambiente hospitalar. De acordo com o modelo de
validação de conteúdo diagnóstico (VCD) desenvolvido por Fehring (1987), o pesquisador deve
obter opiniões de enfermeiros especialistas no assunto em estudo, para que atuem como
experts em relação ao grau que determinados itens representam o construto. Essa
investigação pretendeu verificar a validade de conteúdo de um instrumento de avaliação do
resultado de enfermagem Comportamento de Prevenção de Quedas em pacientes no contexto
de internação hospitalar. Espera-se aprimorar a avaliação do estado de saúde do paciente
quanto ao Risco de Quedas, colaborando para o aperfeiçoamento da assistência de
enfermagem quanto à segurança do indivíduo na internação hospitalar.

Palavras-chave: Enfermagem; Acidentes por Quedas; Estudos de Validação.
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Resumo:

Introdução: as úlceras venosas são feridas crônicas e recorrentes que causam impacto
econômico considerável para a saúde pública. Estudos que utilizaram instrumentos
generalistas como o questionário SF-36 mostram que existe prejuízo da qualidade de vida em
pacientes com úlceras venosas. O VEINES/QOL-SYM foi criado com base no SF-36, é um
questionário que avalia a qualidade de vida em indivíduos com insuficiência venosa crônica
(IVC), mas é ainda pouco utilizado em estudos. Objetivos: analisar a qualidade de vida segundo
o questionário genérico de qualidade de vida SF-36 e comparar com valores de normalidade e
com o questionário VEINES/QOL-SYM. Métodos: este estudo caracteriza-se por ser do tipo
descritivo e transversal. Realizado com 10 indivíduos com úlceras venosas ativas de membros
inferiores. Sendo o questionário SF-36 o instrumento de avaliação, aplicado através de
entrevista. Os escores do VEINES ainda não foram calculados. Resultados: foram encontrados
para o domínio estado geral de saúde a média de 37,25, dor 32,92, vitalidade 33,43, aspectos
físicos 42,26, capacidade funcional 45,12, aspectos emocionais 42,48, aspectos sociais 42,46 e
para saúde mental 38,41 pontos. Conclusão: os indivíduos com úlceras venosas de membros
inferiores não apresentam boa qualidade de vida segundo o questionário SF-36. Uma futura
correlação entre o SF-36 e o VEINES será feita.

Palavras-chave: Úlceras venosas; Qualidade de vida; Questionários SF-36 e VEINES.
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TÍTULO: TESTE DE ADESÃO E RESISTÊNCIA DE RESINA COMPOSTA CONTAMINADA POR SALIVA
AUTOR: JOÃO MARCOS DE BRITO
ORIENTADOR: ISANA ALVARES FERREIRA

Resumo:

O estudo in vitro avaliou a influência de diferentes tratamentos de superfície na
resistência adesiva da resina composta contaminados por saliva. Foram confeccionados 15
corpos de prova, distribuídos em 5 grupos. Para a confecção dos mesmos foi utilizada uma
matriz de aço. Em seguida os grupos, com exceção do grupo controle, foram contaminados
com saliva, com o auxílio de um pincel descartável. Os quatro grupos contaminados foram
submetidos a diferentes tratamentos de superfície: Grupo 2 secagem; Grupo 3 lavagem +
secagem ; Grupo 4 lavagem + secagem + sistema adesivo ; Grupo 5 lavagem + secagem +
condicionamento ácido + sistema adesivo. Depois todos os grupos, foram inseridos e
fotopolimerizados 3 incrementos de resina composta, seguindo os padrões dos incrementos
anteriores. Após a obtenção dos corpos de prova, os mesmos foram armazenados em água
destilada, e cortados em 90 palitos os quais, foram submetidos ao teste de microtração. Não
houve diferença entre os grupos 3, 4 e 5 comparados ao controle; entre os grupos 2 e 3; entre
os grupos 4 e 5. O tratamento superficial realizado no grupo 2 diminuiu significativamente a
resistência de união. Os tratamentos superficiais realizados nos grupos 4 e 5 demonstraram
ser efetivos na recuperação da resistência. Portanto, não são recomendadas apenas a secagem
e lavagem/secagem do incremento de resina contaminado com saliva, pois esses tratamentos
diminuem significativamente a resistência adesiva sob esforços de microtração.

Palavras-chave: Saliva; Contaminação; Resina composta; Adesividade; Resistência tração.
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Resumo:

O estudo teve como objetivo analisar como os docentes de enfermagem convivem
com o estresse laboral. Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, com abordagem
qualitativa, realizada com 37 docentes do departamento de enfermagem da UFRN, entre maio
e junho de 2012. A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética e pesquisa da UFRN com
número de protocolo CAAE: 0287.0.51.000-11. Para a coleta de dados, utilizou-se a entrevista
semiestruturada e a análise foi realizada por meio da técnica de análise de conteúdo temática.
Assim, foram evidenciadas como categorias a partir das falas dos docentes: O desgaste no
trabalho docente: aspectos intrínsecos a profissão e Estratégias de enfrentamento do estresse
relacionado ao trabalho. Dentre os fatores mencionados como estressores elencou-se a carga
horária curta da disciplina; barulho extra-sala de aula; equipamentos com defeitos na sala;
como estratégias de enfrentamento foram relatadas a prática de atividade física, atividades
sociais e encontro com os familiares. Conclui-se assim, que a atuação como professor gera
prazer nos mesmos, e o desgaste dessa função relaciona-se às condições em que o trabalho é
desenvolvido; as estratégias de enfrentamento são importantes, no entanto a instituição e os
docentes devem sensibilizar-se para realizar uma prática de enfrentamento às situações
estressoras dentro da própria universidade.

Palavras-chave: Docentes de enfermagem; estresse; esgotamento profissional.
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Resumo:

O presente estudo teve como objetivo avaliar a predisposição à Síndrome de Burnout
nos docentes de um curso de enfermagem de Natal-RN. Tratou-se de um estudo qualitativo de
abordagem descritiva, desenvolvido junto a 37 docentes do departamento de enfermagem da
UFRN, em Natal-RN. O projeto foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da UFRN com
número de protocolo CAAE: 0287.0.51.000-11. A coleta de dados foi realizada a partir de um
questionário sócio demográfico profissional em paralelo a aplicação do inventário de Burnout
de Maslach (Maslach Burnout Inventory- MBI) para professores. Os resultados foram
agrupados em um banco de dados elaborado no programa Statistical Product and Service
Solutions (SPSS). Foi evidenciado que a maioria dos participantes era do sexo feminino,
casadas, encontravam-se na faixa etária entre 30-39 anos, tinha como maior titulação o
mestrado, possuíam mais de 10 anos de formação, com um tempo médio de 5-10 anos
atuando na docência e atuava em regime de dedicação exclusiva. Do total da amostra, a maior
parte, 54,1% (20) apresentaram a síndrome de burnout. É preciso um olhar diferenciado sobre
a universidade, visto que ao mesmo tempo em que suscita muitas discussões e aprendizado
para os alunos, também exerce forte tensão nos docentes que desempenham seu trabalho
nesse ambiente.

Palavras-chave: Estresse, docente, síndrome de burnout, enfermagem.
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Resumo:

Investigar os estilos de personalidade dos idosos participantes dos Centros de
Convivência da Terceira Idade do Município de Santa Cruz/RN.Trata-se de um estudo
descritivo, do tipo transversal e prospectivo. A amostra foi composta por 22 idosos. Para
caracterização geral dos participantes foi utilizado uma ficha de avaliação fisioterapêutica e
para análise da personalidade utilizou-se o Inventário Millon de Estilos de Personalidade,
composto por 180 itens, respondidos com opções de verdadeiro ou falso e dimensionados em
três níveis: estratégias cognitivas, estilos motivacionais e de relações interpessoais, com 24
fatores arranjados em 12 agrupamentos bipolares. Constatou-se que 68,1% são do sexo
feminino, 54,5% com idade entre 60 a 70 anos, 59% eram alfabetizados e 77,2 % relatam
apresentar algum tipo de doença. Em relação as dimensões de personalidade observou-se
através do teste de Mann- Whitney que houve significância entre os sexos no que diz respeito
as atividades presentes, passadas e futuras (p=0,023) e em relação a participação social
(p=0,020). Ao serem submetidos ao teste de Kruskal-Wallis observou-se significância entre os
sexos nas seguintes questões: profissão e proteção (p=0,036) e, profissão e sensação (p=0,27).
Constatou-se diferença entre as dimensões de personalidade dos idosos pesquisados,
evidenciando-se as diferentes maneiras de perceber, sentir e agir.
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TÍTULO: Diabetes e Doença Periodontal
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CO-AUTOR: JULIANA DE MEDEIROS ALVES

Resumo:

O estudo avalia o efeito do tratamento periodontal não cirúrgico sobre os parâmetros
para higiene oral do paciente: Índice de Sangramento Gengival (ISG) e Índice de Placa Visível
(IPV) em pacientes diabéticos e sistemicamente saudáveis. Participaram da pesquisa 34
pacientes (11 no grupo teste e 23 no controle) os quais foram tratados periodontalmente por
meio de orientação de higiene bucal, motivação, remoção de fatores de retenção do biofilme e
raspagem e alisamento corono-radicular em única sessão, seguida de uma sessão aos 7 dias
para revisão dos procedimentos de higiene oral. Os pacientes foram reavaliados com 03 e 06
meses. Os resultados mostraram diferença estatística significativa intra-grupo (p<0,05; Teste
de Friedman) para o IPV, com uma redução do valores para ambos os grupos, durante os
períodos avaliados. Já em relação ao ISG, apenas o grupo teste mostrou diferença estatística
significativa (p=0,011), enquanto que para o grupo controle não houve diminuição
significativa. A análise inter-grupo não demonstrou diferenças entre os mesmos em nenhum
período avaliado. Mesmo com as limitações desse estudo, verificou-se que houve uma
melhora dos índices periodontais (IPV e ISG) dentro dos grupos, contudo não se verificou uma
diferença significativa entre eles, exceto para IPV de três meses. Isso nos leva a conclusão que
o tratamento periodontal não cirúrgico aliado à orientação de higiene pode sim melhorar a
higiene oral de pacientes diabéticos e não diabéticos.
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AUTOR: VICTOR CEZAR LUCENA TAVARES DE SÁ LEITÃO
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Resumo:

Um dos mais bem caracterizados mecanismos de resistência às drogas (MDR) nas
leucemias agudas são os mediados pela Glicoproteina P (Pgp) e da Proteína Relacionada a
Resistência à Múltiplas Drogas do tipo 1 (MRP1). Diversos relatos têm demonstrado que a
superrexpressão dessas proteínas estão relacionadas com doença refratária e recorrência
dessas leucemias, sendo menos freqüentes nos casos recém diagnosticados. O objetivo deste
estudo foi investigar expressão da Pgp e MRP por citometria de fluxo em portadores de
leucemia mielóide aguda (LMA) e leucemia linfoblástica aguda (LLA). Foram analisadas
amostras de aspirado de medula óssea oriundas de 292 portadores de leucemias agudas: 147
LMA e 145 LLA. Observou-se expressão da GpP em 13/147 casos de LMA e em 19/145
portadores de LLA e da MRP em 5/147 casos de LMA e em 5/145 portadores de LLA. A coexpressão das duas bombas de efluxo por sua vez foi observada em 2 casos de cada grupo de
leucemias. Os mecanismos que envolvem o fenótipo MDR nas leucemias agudas ainda não
foram completamente esclarecidos. Nossos resultados indicam um provável fenótipo MDR
intrínseco as células leucêmicas destes pacientes. Tais achados demonstram que a adição
desses marcadores na imunofenotipagem parece servir como indicadores de evolução clínica e
prognóstico para estas leucemias.

Palavras-chave: Resistencia a multiplas drogas, Leucemias agudas, citometria de fluxo.
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Resumo:

A avaliação da motricidade é o primeiro passo para busca de uma melhor capacidade
motriz, sendo de essencial importância para estabelecer aprimore condições funcionais,
proporcionando qualidade de vida e manutenção ao bem-estar de idosos institucionalizados.
Assim, esse trabalho tem por objetivo avaliar a aptidão motora em idosos institucionalizados.
Trata-se de um estudo observacional de caráter transversal com abordagem quantitativa,
realizado de fevereiro á julho de 2013, com amostra de 15 idosos do abrigo Monsenhor Paulo
Herôncio. Utilizou-se como instrumento de coleta de dados a Escala Motora para a Terceira
Idade, para avaliar as aéreas da motricidade humana (motricidade fina, motricidade global,
equilíbrio, esquema corporal, organização espacial e organização temporal). De forma
individual foram avaliadas as áreas da aptidão motora, apresentando os seguintes resultados:
motricidade fina ?muito inferior? á ?médio baixo?; motricidade global ?muito inferior?;
equilíbrio predominou (91,7%) como ?muito inferior?; esquema corporal na sua maioria
(73,3%) como ?muito inferior?; organização espacial numa prevalência (46,7%) de ?inferior? e
organização temporal com predomínio (60%) de ?muito inferior? á ?normal médio?. Os idosos
investigados apresentaram aptidão motora geral considerada ?muito inferior?, assim, faz-se
necessário a implantação de ações que visem contribuir na mudança desse cenário para um
ambiente ativo, com atividades envolventes e exercício físico adequado.
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AUTOR: GABRIELA DANTAS EMILIANO
ORIENTADOR: SIMONE ALMEIDA GAVILAN LEANDRO DA COSTA

Resumo:

Os ambientes costeiros do RN possuem intensa atividade pesqueira e diversas espécies
de peixes utilizam-nos como local de fonte de alimento.Muitas dessas espécies são de
pequeno porte ou não possuem valor comercial significativo, sendo descartadas pelos
pescadores.Neste trabalho, analisamos o conteúdo estomacal e a histomorfologia destes
peixes.Após, no Laboratório de Morfofisiologia dos Vertebrados, foram realizadas identificação
e biometria dos indivíduos retirando as porções dos tratos digestórios para análise
histológica.O Índice de Importância Alimentar das espécies mais frequentes indica que a
espécie Pellona harroweri apresenta dieta diversificada, predominando o item
?Dendrobranchiata?.A espécie Opisthonema oglinum, possui dieta menos diversificada, com o
item ?Sedimento? apresentando maior importância alimentar, seguido de ?Cirripedia?,
?Gastrópode? e ?Bivalve?, caracterizando-a assim como carnívora.A histologia do tubo
digestório possui quatro camadas: mucosa, submucosa, muscular e adventícia. Dependendo
dos hábitos alimentares das espécies, pode-se encontrar particularidades.Sendo assim, em
carnívoros, podemos ter estômago musculoso com glândulas gástricas tubulares, cecos
pilóricos e presença de intestino curto, sem diferenciação por estar relacionado com uma dieta
mais densa tornando o processo digestivo mais lento.Ao fim do trabalho, verificou-se que as
duas espécies apresentavam o hábito carnívoro, apresentando adaptações morfológicas para
essa especialização.

Palavras-chave: peixes, trato digestório, histologia.
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ORIENTADOR: RENATA GONCALVES FERREIRA
CO-AUTOR: JOAO FELIPE BARROS CORREIA DE FARIAS

Resumo:

O objetivo deste trabalho foi verificar se há relação entre o monitoramento visual e o
sucesso numa tarefa cooperativa em Callithrix jacchus. Compuseram o estudo sete animais
adultos de duas famílias diferentes do Núcleo de Primatologia da UFRN. Três díades de
fêmeas, três de machos, e três macho e fêmea interagiam em gaiolas individuais, utilizando
um aparato experimental que exige sincronia para obtenção de alimento. Cada dupla foi
submetida a três sessões experimentais semanais durante três semanas. Obeservou-se
correlação entre sucesso na obtenção do alimento e os olhares mútuos na primeira e na
terceira semanas. Houve também um aumento progressivo no comportamento de puxar a
corda sincronicamente, mas decréscimo significativo dos olhares mútuos. As díades formadas
por fêmeas puxaram mais as cordas, mas se olham menos que outras duplas, já as duplas
contendo machos apresentam maior monitoramento social. Os resultados preliminares
indicam que o monitoramento social aumenta o sucesso na ação sincrônica, porém sinais mais
sutis para a coordenação comportamental podem ser utilizados uma vez que a tarefa seja
entendida. O sucesso em díades de fêmeas está de acordo com a maior necessidade alimentar
deste sexo e o maior monitoramento social por machos pode estar relacionado ao sistema de
poliandria na espécie.

Palavras-chave: Callithirx jacchus, cooperação, pro-socialidade.
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Resumo:

Os músculos respiratórios (MR) são responsáveis pela geração de força e
movimentação tóraco-abdominal no sistema respiratório. A fraqueza dos músculos
respiratórios pode levar a disfunções do sistema respiratório como a insuficiência respiratória,
dispneia, tosse ineficaz, cansaço e intolerância ao exercício. No entanto quando esses
músculos respiratórios são submetidos a sobrecargas ocorrem alterações estruturais e
fisiológicas que melhoram a sua função. Atualmente o treinamento muscular respiratório
(TRM) com carga limiar pressórica tem sido muito utilizado pelas evidências científicas na
melhoria de força, resistência e desempenho no exercício em indivíduos saudáveis e pacientes
com alterações da força respiratória. Diversos dispositivos para TMR com carga limiar
pressórica estão disponíveis, porém suas características mecânicas são direcionadas ao
treinamento individual de músculos inspiratórios ou expiratórios com cargas inferiores a 50
cmH2O, e ajuste a cada 2cmH2O, inviáveis para treinamento com altas cargas resistivas em
atletas e inadequadamente ajustável para pacientes com fraqueza muscular respiratória. Em
virtude do exposto acima o objetivo principal desse estudo é desenvolver, testar e patentear
um dispositivo nacional do tipo válvula de TMR a partir de dois dispositivos estrangeiros
disponíveis no mercado, integrado para treinamento de músculos inspiratórios e expiratórios
(força e endurance) com carga máxima de 90 cmH2O e ajuste de 1 a 1 cmH2O.

Palavras-chave: Respiratory training, muscles breathing, breathing exercises.
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TÍTULO: O sofrimento psíquico em mulheres cadastradas na Estratégia Saúde da Família em
Natal-RN.
AUTOR: ALANNY FERREIRA MOUTINHO
ORIENTADOR: MAURICIO ROBERTO CAMPELO DE MACEDO

Resumo:

Embora a saúde da mulher esteja fortemente associada à saúde mental, poucos são os
serviços que integram esta dimensão humana. A pesquisa ?Saúde Mental e Qualidade de Vida
em Natal ? RN?, realizada com famílias cadastradas na Estratégia Saúde da Família, revelou
desigualdades em relação às queixas de sofrimento psíquico, quando estratificadas por
gênero. Esta pesquisa teve como objetivo identificar as principais queixas de sofrimento
psíquico junto a estas famílias e apreender o significado destas queixas no contexto da
qualidade de vida em família, no bairro e no trabalho. A coleta dos dados foi realizada através
de questionário padronizado, com amostra do tipo aleatória e estratificada. A análise
evidenciou o ?grande sofrimento psíquico? significativamente maior no sexo feminino
(90,80%), que expressa uma vulnerabilidade marcante a sintomas de sofrimento psíquico,
visto que estas têm múltipla jornada de trabalho, são os principais alvos de agressões, ainda
são as principais responsáveis pelos cuidados aos membros da família e tudo isso amplia o
sofrimento psíquico na mulher. Por fim, faz-se necessário articular a saúde mental com a
atenção básica, instituindo um diálogo com a finalidade de aproximar as equipes e famílias,
uma vez que a atenção básica se tornou a porta de entrada para as queixas de sofrimento
psíquico, além da necessidade de se ter conhecimento da situação e fazer uma articulação
intersetorial para promover qualidade de vida e saúde mental para este público.

Palavras-chave: Sofrimento psíquico; Saúde Mental da Mulher; Qualidade de Vida.
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TÍTULO: EFEITO DA CADÊNCIA DE PEDALADA SOBRE A PERCEPÇÃO SUBJETIVA DE ESFORÇO E
VALÊNCIA AFETIVA EM OBESOS
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Resumo:

INTRODUÇÃO: A obesidade é fator de risco para doenças cardiovasculares e o ciclismo
uma modalidade de atividade física mais atrativa para a população obesa, principalmente, por
causar menor impacto articular. Porém, os benefícios do ciclismo para este público não tem
sido muito investigado.OBJETIVO:Verificar o efeito da cadência de pedalada sobre a percepção
subjetiva de esforço e a valência afetiva em obesos.MÉTODOS:4 obesos (31±14anos;
36±6kg/m2) que passaram por 1 teste incremental para determinação da potência máxima
(PM) e 2 testes retangulares (20 minutos - 50%PM): (a) cadência de 50-60 RPM; e (b) cadência
de 90-100 RPM. Nos testes retangulares, a cada 5 minutos, eram reportadas percepção
subjetiva de esforço geral (PSE-G; Borg 15 pontos) e localizada ? membros inferiores ? (PSE-L;
Borg CR-10), e valência afetiva (VA) (prazer/desprazer) avaliada pela escala de Hardy e Rejeski.
RESULTADOS: Foi observado efeito estatisticamente significante da cadência de pedalada
sobre a PSE-P (F(1,6)=8,3;p=0,02) e PSE-G (F(1,6)=10,1;p=0,01). Assim como o efeito do tempo
sobre, a PSE-L (F(4,24) =26,6;p=0,00), PSE-G (F(4,24) =22,6;p=0,00) e a VA
(F(4,24)=11,6;p=0,00). CONCLUSÃO: As cadências de pedaladas mais elevadas promovem
maior percepção de esforço (periférico e global) e redução das respostas afetivas (prazer)
durante o exercício físico em obesos.

Palavras-chave: percepção esforço; cadência de pedalada; valência afetiva.
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TÍTULO: Purificação de glicosidases extraídas de Hepatopâncreas de lagostas da espécie
Panulirus argus
AUTOR: JULIANA GABRIELA SILVA DE LIMA
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Resumo:

Este estudo objetivou a extração de enzimas do hepatopâncreas da lagosta Panulirus
argus, identificação destas com substratos sintéticos e a purificação parcial e cinética da
enzima N-acetil-b-D-glucosaminidase. Para isto, os hepatopâncreas foram removidos,
homogeneizados com tampão acetato de sódio 0,1M pH 5,0 e centrifugados, sendo o extrato
bruto fracionado em três etapas com sulfato de amônio. Após diálise as frações obtidas foram
ensaiadas com substratos sintéticos nas temperaturas de 37,45 e 55°C. Todas as atividades
enzimáticas pesquisadas foram observadas, porém a FI apresentou maior atividade N-acetil-bD-glucosaminidásica a 55°C, sendo assim submetida à Cromatografia de troca iônica DEAECelulose onde observou-se a eluição de um pico proteico não retido e dois picos retidos,
eluídos com as concentrações de 0,2 e 0,4M de NaCl em tampão fosfato de sódio 0,2M pH 8,0.
Tais frações, ao serem incubadas com PNF-N-acetil-b-D-glucosaminídeo, mostraram uma
considerável eluição da atividade enzimática no pico eluído com 0,2M de NaCl, que foi reunido
e aplicado em cromatografia de gel-filtração S-200. As frações eluídas que apresentaram maior
atividade enzimática, foram reunidas e submetidas a estudos cinéticos. E apresentaram
temperatura ótima de 50°C, uma faixa de estabilidade entre 25-60°C, pH ótimo igual a 5,0 e
estabilidade nos pHs entre 5,0 e 6,0. Esta enzima pode servir para produção de
oligossacarídeos com atividades fungicida, bactericida e inseticida.

Palavras-chave: Purificação, N-acetil-&#946;-D-glucosaminidase, Panulirus argus.
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TÍTULO: Efeito do Telmisartan e composto tioxitiazolidinona na doença periodontal
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Resumo:

A doença periodontal é uma doença infecciosa crônica e inflamatória da gengiva e
tecidos de suporte. O Telmisartan, um bloqueador do receptor da angiotensina II, tem sido
implicado como um agente anti-inflamatório que suprime o fator de necrose tumoral induzida
por ativação do fator nuclear em células endoteliais vasculares (Nakano et al., 2009).
O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos de Telmisartan na inflamação, oxidação e
a expressão de MMPs e RANKL/RANK/OPG caminho no tecido periodontal em um modelo de
rato para periodontite induzida por ligadura.
Ratos machos Wistar albinos foram divididos aleatoriamente em cinco grupos de dez
animais cada: não-ligadura com a água; ligadura com a água; ligadura com 1 mg/kg
Telmisartan; ligadura com 5 mg/kg de Telmisartan; e da ligadura com 10 mg/kg de
Telmisartan. Todos os grupos foram tratados com solução salina ou de Telmisartan durante 10
dias. O tecido periodontal foi analisado por exame histopatológico; pelo exame imunohistoquímico de COX-2, MMP-2, MMP-9 e o RANKL/RANK/OPG via e por análise de ELISA, os
níveis de IL-1&#946;, IL-10, TNF-&#945;, mieloperoxidase, malonaldeído e glutationa.
O tratamento com 10 mg/kg de Telmisartan resultou em concentrações reduzidas de
MPO, MDA (p <0,05) e a citocina pró-inflamatória IL-1&#946; (p <0,05), a expressão reduzida
de MMP-2, MMP-9, RANK, RANKL e a COX-2 e um aumento de OPG. Os níveis de TNF-&#945;
foram reduzidas significativamente em todos os grupos tratados com o Telmisartan.

Palavras-chave: Modelo de periodontite; Telmisartan; perda de massa óssea.
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TÍTULO: Análise morfológica de pulmão de ratos diabéticos tratados com o extrato de
Cissampelos sympodialis
AUTOR: TESSIO DAVID DE MEDEIROS
ORIENTADOR: KARINA CARLA DE PAULA MEDEIROS

Resumo:

A diabetes mellitus é uma doença endócrino-metabólica com alta média de morbidade
e mortalidade. A doença afeta diversos órgãos, porém nas últimas décadas o pulmão diabético
vem sendo estudado e observam-se diversas alterações, podendo ser considerado um dos
órgãos-alvo na patogenia da diabetes. O presente estudo foi avaliar o efeito do extrato de
Cissampelos sympodialis em pulmões de ratos diabéticos. Foram utilizados 30 ratos da
linhagem wistar divididos em 3 grupos: Controle (PBS); Diabético (DBT) e Diabético Tratado
(DBT/ECS). A diabetes mellitus foi induzida pela estreptozotocina 70mg/kg via endovenosa. O
extrato de Cissampelos sympodialis 400mg/kg foi administrada por gavagem (v.o) diariamente
por 28 dias após a instalação da doença. O tratamento com o extrato de Cissampelos
sympodialis não foi capaz de reduzir de forma significativa a glicemia quando comparado ao
grupo DBT, porém este tratamento melhorou o dano pulmonar causado nos ratos diabéticos.
O grupo DBT exibiu valor significativo na razão área alveolar (a) por número de alvéolos (Na)
em relação ao PBS e DBT/ECS. Na análise bioquímica pode-se observar que o tratamento
reduziu de forma significativa (p<0,01) apenas os níveis de triglicerídeos em relação ao grupo
DBT. Não houve diferença entre a relação peso úmido/peso seco (pu/ps) entre os grupos
PBS,DBT e DBT/ECS. Neste modelo experimental, apesar da planta não reduzir a hiperglicemia,
ela possui efeito protetor no sistema respiratório de animais diabéticos.

Palavras-chave: Diabetes, Cissampelos Sympodialis, Pulmão, Morfometria.
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Resumo:

Os Granulomas Periapicais (GPs) e Cistos Radiculares (CRs) são lesões periapicais
comuns cuja etiologia está associada com a presença de microorganismos nos canais
radiculares. A interação entre a resposta imune inata e adaptativa é responsável pela
progressão destas lesões crônicas e reabsorção óssea. Nesta perspectiva, o objetivo deste
estudo é avaliar a expressão imunoistoquímica de CD-57 (células NK) e CD8 (linfócitos T CD8+)
nessas lesões periapicais, buscando uma melhor compreensão do papel destes na
etiopatogenia dessas lesões. Para o estudo, foram selecionados 50 espécimes de lesões
periapicais, dos quais 25 GPs e 25 CRs. Estão sendo contadas as células inflamatórias
imunopositivas para os anticorpos anti-CD-57 e posteriormente para os anticorpos anti-CD-8
nos GPs e CRs. Os dados obtidos serão associados aos achados morfológicos, os quais
mostraram que o grau de infiltrado inflamatório foi predominantemente do tipo severo tanto
nos GPs (84%) quanto nos CRs (56%). Em relação ao grau de proliferação epitelial, a análise
morfológica revelou um maior número de CRs apresentando epitélio do tipo atrófico (58%).
Após a análise imunoistoquímica os resultados serão então submetidos aos testes
bioestatísticos através do programa estatístico SPSS na versão 17 para avaliar as diferenças no
número de células NK e linfócitos T CD8+ de acordo com o tipo de lesão, a intensidade do
infiltrado inflamatório e espessura epitelial de CRs.

Palavras-chave: Doenças periapicais, células NK, CD-8 e imunoistoquímica.
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Convivência da Terceira Idade do Município de Santa Cruz/RN
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Resumo:

Um envelhecimento bem sucedido é acompanhado de qualidade de vida e bem estar.
Trata-se de uma pesquisa transversal, descritiva e prospectiva que teve como objetivo de
investigar as condições de saúde e a qualidade de vida de participantes de centros de
convivência localizados no município de santa cruz. Participou da amostra 22 idosos de ambos
os sexos com idade entre 60 e 85 anos. Foi utilizada uma ficha de avaliação fisioterapêutica. Na
avaliação da qualidade de vida (QV), foi utilizado o Questionário genérico WHOQOL-OLD, este
instrumento mede a percepção dos indivíduos a respeito do impacto que as doenças causam
em suas vidas em diferentes facetas. Dos resultados 71% possuía algum problema de saúde,
33% sofriam de hipertensão arterial, 19% tinham hipertensão e outra doença associada
(diabetes ou doenças ósseas) e os 19% tinham outras doenças, quanto ao que tinham algum
problema de saúde 50% faziam tratamento. Verificou-se que a qualidade de vida dos idosos
avaliados se apresenta mais comprometida nos domínios, funcionamento sensório (60,79
pontos) e autonomia (63,35 pontos). E que os idosos apresentaram melhor pontuação nos
domínios morte e morrer (79,54%) e atividades passadas, presentes e futuras (77,55%) do
Whoqol-Old. Diante destes aspectos torna-se perceptível uma abordagem multiprofissional
com os idosos para minimizar os efeitos que prejudicam a QV.

Palavras-chave: Qualidade de Vida; Idosos; Saúde; Centro de Convivência.
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Resumo:

As plantas, como organismos sésseis, ao longo da sua vida, estão sujeitas a diversas
agressões e em respostas a estresses bióticos e abióticos apresentam mecanismo de defesas,
selecionados ao longo de sua evolução. Podemos citar como parte do arsenal de defesa
químicas das plantas, as proteínas, dentre estas as vicilinas (proteínas de reserva) depositadas
durante a formação da semente e mobilizadas no período de germinação, que apresentam
atividade contra insetos e fungos fitopatogênicos. Os mecanismos de ação das vicilinas contra
insetos praga (herbívoros) ainda não está totalmente claro. Também é importante investigar o
potencial bioinseticida de vicilinas de diferentes espécies vegetais não cultivadas. Neste
projeto identificamos a presença de proteínas de ligação a quitina em diferentes frações de
farinha da semente de Canavalia maritima através de cromatografia de afinidade em quitina. A
próxima etapa consistirá em identificar a fração rica em vicilinas e avaliar o potencial
bioinseticida das frações através de ensaios in vivo (bioensaios com dietas artificiais) contra os
bruquídeos Callosobruchus maculatus (gorgulho de feijão de corda) e Zabrotres subfasciatus
(gorgulho de feijão comum).

Palavras-chave: Proteínas bioativas, insetos-praga, dietas artificiais.
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TÍTULO: Distúrbios respiratórios do sono em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva
AUTOR: RAFAELA JÉSSICA SILVEIRA DE SOUZA
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Resumo:

A Insuficiência Cardíaca (IC) pode ser caracterizada como um comprometimento da
função cardíaca, alto índice de complicações e diminuição da qualidade de vida apresentandose como um problema grave, crescente e de alto custo para a saúde pública no cenário
mundial, com um pobre prognóstico. Sua prevalência vem aumentando ao longo dos anos em
populações desenvolvidas no qual, dentre os diversos fatores podemos destacar o aumento da
expectativa de vida e por consequência aumento da população idosa. Além da incapacidade e
declínio na qualidade de vida, estudos publicados recentemente mostraram a alta prevalência
de distúrbios do sono em pacientes com IC, na maioria das vezes, em decorrência da
Respiração de Cheyne-Stokes (RCS). Estes distúrbios podem caracterizar-se como indicadores
da severidade da falência cardíaca em determinados pacientes na população européia. Este
trabalho se propõe a avaliar a prevalência de distúrbios do sono dos pacientes com IC
atendidos no Hospital Universitário Onofre Lopes, além de correlacionar a classe funcional da
IC com grau de sonolência, sendo tal grau evidenciado pela Escala de Sonolência de Epworth, e
com a qualidade do sono destes pacientes, através do Índice de Qualidade do Sono de
Pittsburgh.
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TÍTULO: Dieta, distribuição geográfica, reprodução e dimorfismo sexual de Dryadosaura
nordestina (Squamata: Gymnophthalmidae)
AUTOR: PEDRO HENRIQUE SILVEIRA DE MEDEIROS
ORIENTADOR: ADRIAN ANTONIO GARDA

Resumo:

Parâmetros da história de vida são essenciais para a compreensão das forças
ecológicas, evolutivas e das restrições individuais que moldaram a evolução das espécies. A
família Gymnophthalmidae é composta por aproximadamente 213 espécies de lagartos de
pequeno porte distribuídas em 41 gêneros. Em geral são terrestres, mas algumas espécies
apresentam outros hábitos. O gênero Dryadosaura é monoespecífico (D. nordestina) e ocorre
em áreas de Mata Atlântica desde o Rio Grande do Norte até norte da Bahia. Informações
acerca de sua ecologia e história natural são poucas e esparsas na literatura. Nós estudamos a
dieta, a reprodução e o dimorfismo sexual em 170 indivíduos do Rio Grande do Norte e da
Paraíba. A dieta desta espécie é composta basicamente de artrópodes, principalmente
formigas e larvas de inseto. As fêmeas apresentam posturas de dois ovos preferencialmente
durante a estação chuvosa. Machos são significativamente maiores que as fêmeas e existe
também uma diferença significativa na forma do corpo entre os sexos: análise de seleção de
modelos mostrou que as variáveis comprimento rostro-cloacal, altura da cabeça, largura do
corpo, altura do corpo e largura da cabeça, nessa ordem, foram as mais importantes na
separação morfométrica entre os sexos. Mais trabalhos devem ser realizados para um melhor
entendimento a respeito da história de vida e da ecologia de Dryadosaura nordestina,
principalmente aspectos reprodutivos, para auxiliar estratégias futuras de manejo e
preservação.

Palavras-chave: Nordeste do Brasil, Mata Atlântica, lagartos, história natural e dieta.
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Resumo:

Com o processo de envelhecimento e o aumento de alterações cognitivas e motoras
que as pessoas manifestam com a idade, os idosos, frequentemente, necessitam de alguém
mantendo vigilância sobre sua vida. Desta forma, o cuidador é um profissional de extrema
relevância na manutenção do bom estado de saúde bucal de idoso, devendo estar capacitado
para melhor tratá-lo. Esse estudo buscou identificar o perfil populacional de cuidadores de
quatro instituições de longa permanência de idosos da cidade do Natal/RN, seus
conhecimentos e ações realizadas no que se refere à higiene oral de idosos. Obtiveram-se
informações acerca da formação profissional, conhecimento sobre saúde bucal e ações de
manutenção da higiene bucal do idoso, através de um questionário aplicado entre 49
cuidadores. Verificou-se que 50% dos entrevistados possuem escolaridade inferior ao ensino
médio completo; 41% afirmam erroneamente que a perda dos dentes é causada pela idade
avançada e 81% dos cuidadores auxiliam na escovação, dos quais 67,5% a realizam 1 ou 2
vezes ao dia, além de 59% que não enxergam a cárie como doença. A escovação possui
frequência inadequada, e o exame visual da boca para rastreamento precoce de alterações
não acontece como rotina. Traçar esse perfil dos cuidadores é fundamental para se pensar na
qualificação profissional dessas pessoas através de processos de capacitação, melhorando a
assistência ofertada aos idosos nas diversas Instituições de longa permanência na cidade de
Natal-RN.

Palavras-chave: Cuidadores; Saúde Bucal; Idoso.
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TÍTULO: Situação da hanseníase no Brasil: uma revisão de literatura
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ORIENTADOR: WILMA MARIA DA COSTA MEDEIROS

Resumo:

A hanseníase é uma doença crônica, proveniente da infecção causada pelo
Mycobacterium Leprae que acomete os nervos periféricos. Para se alcançar a meta
estabelecida pela Organização Mundial da Saúde de menos de 1:10.000 habitantes há
necessidade de que todos os estados e municípios conheçam a sua situação epidemiológica.
Este trabalho tem o objetivo de revisar os aspectos epidemiológicos da hanseníase no Brasil,
permitindo que se tenha uma visão atualizada sobre a situação da doença nas regiões do país.
Foi realizada uma revisão bibliográfica na BVS e em sites oficiais do Ministério da Saúde do
Brasil. Desde 2003 até os dias atuais, está ocorrendo uma diminuição do coeficiente de
detecção de casos em todas as regiões do Brasil. Essa diminuição aconteceu devido ao número
de doentes em tratamento, a redução de casos diagnosticados em adultos e crianças, bem
como pela redução do número de casos diagnosticados com lesões incapacitantes de grau II.
Apesar da existência de diferenças regionais importantes na carga da hanseníase, com
concentração de casos nas regiões Norte e Centro-Oeste, a redução contínua da endemia no
Brasil na última década é notável. Dados do Ministério da Saúde (MS) informam que em 2012,
foram diagnosticados 34.239 casos novos de hanseníase no Brasil e o coeficiente de detecção
geral dessa doença foi de 17,17/100.000 habitantes, enquanto que em 2003 foram
diagnosticados 51.900 casos novos e o coeficiente de detecção foi de 29,37/100.000.
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TÍTULO: Análise da inteligibilidade de um instrumento de avaliação de enfermagem para
gestão de quedas no ambiente hospitalar
AUTOR: INGRID CAROLINE DA COSTA VITORINO
ORIENTADOR: ALLYNE FORTES VITOR
CO-AUTOR: LORENA CABRAL FELIPE

Resumo:

A literatura mostra ser imperativo o desenvolvimento de parâmetros para a
mensuração do risco de quedas especificamente no âmbito hospitalar, visto ser um
importante indicador sobre a qualidade da assistência. Portanto, verifica-se a necessidade de
construção e avaliação de definições constitutivas e operacionais para os resultados de
enfermagem existentes, como no caso do Comportamento de Prevenção de Quedas, com o
uso do devido rigor científico, com a finalidade de prover instrumentos cientificamente
fundamentados, amplos e criteriosos para avaliação do estado de saúde. No tocante a este
estudo, procura-se avaliar a inteligibilidade de um instrumento de avaliação de enfermagem
para gestão não-farmacológica do risco de quedas no ambiente hospitalar, constituindo a
terceira etapa do processo de validação, sendo esta a validação semântica do produto final das
duas etapas anteriores. A análise semântica tem como finalidade verificar se todos os itens são
compreensíveis para todos os membros da população à qual o instrumento se destina. Essa
investigação pretendeu verificar se os itens são inteligíveis para a população que aplicará o
instrumento. Espera-se aperfeiçoar a confiabilidade da avaliação do estado de saúde do
paciente quanto ao Risco de Quedas,contribuindo,para o processo de ensino-aprendizagem
sobre a assistência de enfermagem quanto à segurança do indivíduo na internação hospitalar.
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CÓDIGO: SB0645
TÍTULO: Perfil epidemiológico da Hanseníase no estado do Rio Grande do Norte
AUTOR: MARIA ALICE SILVA FONSECA
ORIENTADOR: WILMA MARIA DA COSTA MEDEIROS

Resumo:

A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, causada pelo Mycobacterium leprae,
de evolução lenta, que se manifesta principalmente através de sinais e sintomas
dermatoneurológicos. No estado do Rio Grande do Norte, apesar da importante redução do
coeficiente de prevalência de hanseníase, que atualmente é de 0,74 casos/10 mil habitantes, o
Estado demanda intensificação das ações para eliminação da doença em alguns municípios
que ainda não alcançaram o nível de eliminação. O presente trabalho tem por objetivo realizar
uma revisão bibliográfica sobre a problemática da hanseníase no estado do Rio Grande do
Norte, objetivando um melhor entendimento da dinâmica da doença nas áreas endêmicas do
Estado. Realizou-se uma busca por informações sobre hanseníase, nas bases de dados do
Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte, Secretaria
Municipal de Saúde de Natal e da Biblioteca Virtual em Saúde. Apesar da importante redução
do coeficiente de prevalência de hanseníase, a doença ainda não foi eliminada no Estado,
tendo Mossoró e Natal coeficiente de detecção com maior relevância epidemiológica, com
coeficiente de detecção 35,8 casos/100 mil habitantes e 4,9 casos/100 mil habitantes,
respectivamente.
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Resumo:

Objetivo: Analisar a situação atual da Endocardite Infecciosa (EI) com hemoculturas
negativas comparando-a com a da EI com hemoculturas positivas. Métodos: Estudo
retrospectivo da fase hospitalar de 117 pacientes tratados para EI em dois hospitais gerais, de
1999 a 2010, divididos em dois grupos: G1 (n=78), com hemoculturas negativas; e G2 (n=39),
positivas. Analisou-se: perfil clínico-epidemiológico, tratamento e evolução. O diagnóstico de
EI obedeceu aos critérios de Duke modificados. Resultados: No G1, idade média foi de 35,1
anos, sendo 67,9% (53) homens e 32,1% (25) mulheres. Em 55,1% (43) dos casos, houve
antibioticoterapia empírica antes da coleta da hemocultura. Havia vegetação em 65,4% (51).
Tempo de antibioticoterapia foi de 30,2 dias, com abordagem cirúrgica em 32,1% (25). Taxa de
mortalidade hospitalar no grupo foi de 6,4% (5 óbitos). No G2, idade média foi de 42,0 anos,
sendo 33,3% (13) homens e 67,7% (26) mulheres. Gêneros prevalentes foram Staphylococcus
(51,3%) e Streptococcus (28,2%); agente foi S. aureus (33,3%). Havia vegetação em 76,9% (30).
Tempo de antibioticoterapia foi de 26,1 dias, com abordagem cirúrgica em 25,6% (10). Febre e
sopro foram os achados mais encontrados em ambos os grupos. Conclusão: Antibioticoterapia
empírica prévia à coleta pode ser explicação para cerca de metade dos casos com
hemoculturas negativas. Perfil clínico, necessidade de cirurgia e mortalidade dos pacientes se
mostraram semelhantes em ambos os grupos.
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TÍTULO: PROGRAMA DE REABILITAÇÃO EM GRUPO NA FUNCIONALIDADE DE INDIVÍDUOS COM
OSTEOARTRITE DE JOELHO: UM ENSAIO CLÍNICO CONTROLADO E RANDOMIZADO
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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.
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TÍTULO: Valor calórico e contribuição de vitamina C em doces de goiaba
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CO-AUTOR: PRISCILLA MOURA ROLIM
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Resumo:

A goiaba é utilizada na fabricação de vários produtos, tendo um elevado valor
nutritivo. Porém, o processamento pode afetar sua qualidade nutricional. Assim, este trabalho
objetivou avaliar o efeito do processamento térmico e armazenamento na qualidade
nutricional de produtos de goiaba. Foram utilizadas amostras de 2 diferentes processamentos
de doce em pasta (P1 e P2) e em calda (C1 e C2), de 2 estabelecimentos comerciais distintos da
cidade de Natal-RN. Foram determinados os teores de ácido ascórbico e açúcares redutores
totais (ART) de cada amostra nos tempos 0, 30, 60, 90 e 120 dias de armazenamento sob
refrigeração e avaliou-se a contribuição de ingestão de vitamina C das porções padrões dos
doces. Verificou-se que houve diminuição (p<0,05) de ácido ascórbico durante o
armazenamento, para P1 e P2 (71,15 ? 8,84 mg/100g) e C1 e C2 (77,96 ? 9,07 mg/100); os ART
em sua maioria se mantiveram constantes para os doces em pasta (99,08 ? 74,11 g/100) e em
calda (96,98 ? 69,41 g/100). Os doces P1, P2, C1 e C2 forneceram, respectivamente: 321
Kcal/100g, 358 Kcal/100g, 294 Kcal/100g e 315 Kcal/100g; e de acordo com o teor de ART
definiu-se porções padrões diárias de 34g (1 ½ colheres de sopa cheia), 31g (1 ½ colheres de
sopa rasa), 37g (1 ½ colheres de sopa cheia) e 35g (1 ½ colheres de sopa rasa), que continham
24, 11, 29 e 15 mg de vitamina C. Portanto, apesar da redução do conteúdo de vitamina C nos
doces, estes podem contribuir na ingestão desta vitamina por crianças e adultos.
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Resumo:

A mobilização das reservas nutritivas após a germinação da semente é um processo
crítico para o estabelecimento da plântula. Entretanto, pouco se sabe sobre o papel dos
metabólitos na regulação deste processo em dicotiledôneas cultivadas. O presente trabalho
almejou esclarecer o efeito modulador da sacarose e da L-glutamina na mobilização das
reservas em girassol, uma espécie promissora para a produção de biodiesel na Região
Nordeste. Assim, sementes de girassol, híbrido Hélio 253, germinadas sob condições
assépticas, foram transferidas para meio ágar-água 4 g/L (controle) e ágar-água 4 g/L contendo
concentrações crescentes de sacarose ou L-glutamina e foram mantidas sob condições
controladas por três dias. Na presença de sacarose, ocorreu o retardo da mobilização do
amido e dos lipídios e proteínas de reserva. Como houve a acumulação de açúcares não
redutores nos cotilédones e no eixo em crescimento, é possível que a sacarose tenha atuado
como modulador na sinalização à longa distância. De forma similar, a L-glutamina exógena
retardou a mobilização das diferentes reservas. Novamente, a acumulação de aminoácidos no
eixo em crescimento é uma evidência de um mecanismo de retroalimentação negativa. Assim,
é possível concluir que a mobilização de reservas durante o crescimento pós-germinativo em
girassol é modulada por sacarose e L-glutamina nas concentrações testadas. Estes resultados
corroboram a importância da relação fonte-dreno no processo de mobilização de reservas.
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TÍTULO: Filogenia de Pseudae baseada em dados osteológicos
AUTOR: FELIPE SOARES DE FIGUEIRÊDO
ORIENTADOR: ADRIAN ANTONIO GARDA

Resumo:

Para anfíbios, e em especial grupos de espécies como os Pseudae, onde poucos
caracteres externos são úteis para reconstruções filogenéticas, a busca pelo maior número de
fontes de caracteres é extremamente válida e desejável. Fontes alternativas de caracteres
podem contribuir enormemente no entendimento das relações evolutivas de espécies onde o
padrão corporal é muito conservado.
Com o objetivo de avaliar as relações filogenéticas das rãs paradoxais (Anura,
Pspeudae), foram diafanizados pelo menos três exemplares de todas as espécies do grupo
(Lysapsus e Pseudis). Os exemplares adultos foram diafanizados seguindo um protocolo
modificado de Taylor e van Dyke (1985). Classificamos os caracteres, e construímos uma matriz
no programa Mesquite v.2.75. Avaliamos os métodos de máxima parcimônia e bayesiana, nos
programas TNT e BEAST v1.7.5 respectivamente.
Foram classificados 136 caracteres osteológicos. Ambas as analises de máxima
parcimônia e bayesiana recuperaram a mesma topologia para as espécies do grupo, com altos
valores de suporte. A arvore mostra claramente uma separação entre o gênero Lysapsus, e o
gênero Pseudis. Entretanto, as espécies P. cardosoi e P. Minuta mostram-se distantes das
outras espécies do gênero, com diversas sinapomorfias exclusivas, apontadas pelo método de
parcimônia, corroborando a proposta de Garda e Cannatella (2007), sugerindo um terceiro
gênero para essas duas espécies.
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Resumo:

O objetivo do estudo foi avaliar a cinética-funcional dos músculos do assoalho pélvico
(MAP) e sua relação com perda urinária antes e após a colpoperineoplastia das usuárias do
HUAB no município de Santa Cruz-RN. É um estudo do tipo observacional, individuado de corte
transversal por inquérito em instituição de saúde. Para o registro de parâmetros cinéticofuncionais foi utilizados a avaliação funcional do assoalho pélvico: Escala de Oxford e o
aparelho Miofeedback Perina®; para registro de perdas urinárias o ?pad test? e para avaliação
da qualidade de vida foi utilizado o ICIQ - SF.
Das 15 mulheres avaliadas, apenas 6 aceitaram participar da reavaliação . Destas
33,33% ainda apresentam queixa de incontinência urinária, e deste percentual os principais
sintomas referidos na fase de enchimento foi urgência miccional (33,33%) e polaciúria
(33,33%), enquanto que na fase de esvaziamento o sintoma mais frequente foi gotejamento
pós-miccional (33,33%), com maior frequência no período diurno (100%). Na avaliação da
força muscular houve aumento em 66,7% de acordo com a escala de Oxford e com o aparelho
Miofeedback Perina, a média entre as pacientes passou de 14,06 para 20,53 para fibras tônicas
e de 23,33 para 29,06 para fibras fásicas. Na classificação do impacto da Incontinência, de
acordo com o ICIQ-SF 60% impacto leve, 20% grave e 20% nenhum impacto, mostrando que a
incontinência gera na maioria algum grau de desconforto. No pad test 100% se apresentaram
sem perdas.
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Resumo:

Revisão integrativa que objetivou identificar as principais metodologias utilizadas para
a construção e validação de instrumentos para a utilização da enfermagem e proporcionar
reflexão sobre os achados, visto que o desenvolvimento de tecnologias em saúde e
enfermagem é uma faceta que tem evoluído consideravelmente. Foram selecionados os
descritores no DeCS: enfermagem, estudos de validação e desenvolvimento tecnológico, e
seus correspondentes no MeSH: Nursing, validation studies e technological development;
buscou-se artigos nas bases de dados LILACS, SciELO, PubMed e Scopus, utilizando os
cruzamentos ?enfermagem AND estudos de validação/ Nursing AND validation studies?,
?enfermagem AND desenvolvimento tecnológico/ Nursing AND technological development? e
?enfermagem AND desenvolvimento tecnológico AND estudos de validação/ Nursing AND
technological development AND validation studies?. Para este estudo, foram incluídos 24
artigos, os quais atenderam à questão de pesquisa ?Qual a produção científica sobre as
metodologias usadas para a construção e validação de instrumentos em enfermagem??. O
método para validação mais utilizado foi o de Delphi associado a um teste piloto. Para a
construção, os autores quase sempre se valeram da revisão bibliográfica somada às próprias
experiências. Com isso, concluiu-se que a apropriação dos estudos de construção e validação
de instrumentos pela enfermagem é uma prática recente e que ainda está se moldando para
atender às suas necessidades.
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Resumo:

Este trabalho objetivou analisar a adaptação marginal externa de compósitos de baixa
viscosidade e selantes resinosos pré aquecidos, comparados ao uso convencional (sem pré
aquecimento) dos mesmos materiais. Quarenta molares humanos foram selados com dois
materiais diferentes: Fluroshield Matizado e Permaflow cor A2, sendo metade das amostras
seladas com esses materiais aquecidos previamente em forno de micro-ondas. Os resultados
obtidos mostraram que em ambos os materiais, através de OCT (tomografia de coerência
óptica),os grupos que foram pré aquecidos obtiveram melhor resultado, apresentando menos
gaps, fendas e bolhas em sua margem. Conclui-se então que o pré-aquecimento de materiais
seladores favorece uma melhor adaptação do selante ao dente, melhorando, provavelmente,
suas propriedades físicas. Novos estudos ainda devem ser realizados para confirmar os
resultados encontrados e para que se possa realizar tais métodos de selamento oclusal in vivo.
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Resumo:

O caju é matéria-prima para muitos produtos alimentícios e é rico em vitamina C, a
qual pode sofrer modificações pelo processamento térmico e armazenamento. Sendo assim, o
presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do processamento térmico e
armazenamento na qualidade nutricional de produtos obtidos de caju. Para tanto, foram
utilizadas amostras de 2 diferentes processamentos de doce em pasta (P1 e P2) e em calda (C1
e C2), de 2 estabelecimentos comerciais distintos da cidade de Natal-RN. Foram determinados
os teores de vitamina c e açúcares redutores totais (ART) de cada amostra nos tempos 0, 30,
60, 90 e 120 dias de armazenamento sob refrigeração e avaliou-se a contribuição de ingestão
de vitamina C das porções padrões dos doces. Verificou-se que houve diminuição (p<0,05) de
vitamina C durante o armazenamento, para P1 e P2 (34,33-8,34 mg/100g) e C1 e C2 (41,324,33 mg/100); os ART em sua maioria se mantiveram constantes para os doces em pasta
(68,00-68,05 g/100g) e em calda (51,74-52,52 g/100g). Os doces P1, P2, C1 e C2 forneceram,
respectivamente: 354, 199, 197 e 259 Kcal/100g; definiu-se porções padrões diárias de 31g (2
colheres de sopa rasa), 55g (1/4 de xícara de chá), 56g (1/4 de xícara de chá) e 43g (2 1/2
colheres de sopa), que continham 8,55 mg, 18,88 mg, 23,14 mg e 14,76 mg de vitamina C.
Sendo assim, apesar da redução do conteúdo de vitamina C nos doces durante o
armazenamento, estes podem contribuir na ingestão desta vitamina por crianças e adultos.
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Resumo:

O envelhecimento populacional tem provocado um forte impacto nas demandas
sociais e de saúde, promovendo uma crescente institucionalização do idoso. Diante disso, o
objetivo de nossa pesquisa foi identificar o perfil dos idosos institucionalizados na cidade do
Natal/RN e os motivos associados à institucionalização. Trata-se de estudo transversal,
descritivo e observacional, composto por uma amostra de 387 idosos. Foram coletados dados
de 12 Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), sendo 6 sem fins lucrativos e 6 com
fins lucrativos. Para tanto, utilizou-se como instrumento de coleta um questionário contendo
perguntas relativas às condições socioculturais, econômicas e de saúde. Na análise dos dados,
utilizou-se o teste do Qui-quadrado e a odds ratio, com um nível de significância de 5%. Os
resultaram mostraram que a idade média foi de 82 anos, a maioria dos idosos são solteiros
(47,7%), seguidos de viúvos (32,2%) e casados (11,5%), onde a maioria (52,8%) não realiza
nenhuma atividade na instituição. Quanto às condições socioeconômicas, 82% dos idosos são
aposentados, entretanto 89% não administram seu próprio dinheiro e 71,1% não possuem
planos de saúde. A institucionalização foi associada às seguintes causas: não ter lugar onde
morar (p<0,001); estar doente (p<0,001); abandono (p=0,004); e por conflitos familiares
(p=0,014). Por fim, é possível concluir que se faz necessária a realização de políticas públicas
voltadas para o suporte e cuidado ao idoso.

Palavras-chave: Idosos; Intituições de longa permanência; Qualidade de vida.
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TÍTULO: Isolamento, identificação e caracterização dos fatores de virulência de Candida
glabrata oriundas de pacientes sãs e com candidíase vulvovaginal
AUTOR: DIANA LUZIA ZUZA ALVES
ORIENTADOR: GUILHERME MARANHAO CHAVES
CO-AUTOR: ALYSSON MARX MAIA DE SOUSA
CO-AUTOR: EVELINE PIPOLO MILAN
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Resumo:

Dentre as varias espécies, Candida albicans apresenta maior taxa de prevalência em
Candidiase vulvovaginal (CVV). Porém, tem-se observado o aumento de espécies não-albicans
associados aos casos de candidíase vulvovaginal. Este trabalho teve como objetivo reidentificar e avaliar os fatores de virulência de isolados clínicos de CandidanãoCandidaalbicans(CNCA). Foram verificadas a viabilidade e a pureza de 36 isolados clínicos de
CNCA. A identificação taxonômica foi confirmada por CHROMAGAR Candida®, prova do
microcultivo e metodologia clássica. Para a avaliação dos fatores de virulência, foram
realizados os ensaios de aderência às células epiteliais bucais humanas (CEBH) em CNCA,
atividade proteolítica e fosfolipase. Dos 35 isolados, todos conseguiram ser reativados, destes,
23 (65,71%) foram identificados como C. glabrata, 8(22,85%) comoC. parapsilosise4(11,44%)
como C. guilliermondii. As cepas avaliadas apresentaram uma grande variabilidade na
capacidade das diferentes cepas em aderir às CEBH (média de 34,5 ± 19,5). Em cepas de C.
glabrata, houve uma tendência das cepas isoladas da região vaginal (infecção) serem mais
aderentes que as cepas isoladas da região anal (colonização). Os isolados seqüenciais da região
vaginal e anal diminuíram sua capacidade de aderência com o passar do tempo de infecção.
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Resumo:

Considerando a multiplicação de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI),
o objetivo deste estudo é o de constatar se as ILPI de Natal/RN possuem estrutura física e
corpo de funcionários adequado para atender às necessidades dos idosos ali internados. Foi
realizado um estudo transversal, descritivo e observacional e foram coletados dados de 12
ILPI, com e sem fins lucrativos. Utilizou-se como instrumento de coleta um questionário
construído de forma a se obter a caracterização da ILPI. As perguntas foram feitas
pessoalmente ou preenchidas manualmente após observação do avaliador. Na análise dos
dados, utilizou-se o teste do Qui--quadrado e a odds ratio, com um nível de significância de
5%. Os principais resultados mostram que 100% das ILPI possuem médico, nutricionista,
fisioterapeuta, assistente social e técnico de enfermagem. No entanto, somente 19% possuem
psicólogos e 3% possuem dentistas. Em média, as instituições dispõem de 1cuidador:5,3 (± 2,5)
idosos e apenas 31,2% ?cuidadores? possuem capacitação para cuidado. Quanto à estrutura
física, nenhuma ILPI apresentou instalações completamente adequadas ao recebimento de
Idosos, não estando de acordo com a Portaria 810-22/9/89, que trata das Normas de
Funcionamento de instalações de Atendimento ao Idoso. Portanto, é necessário que políticas
públicas garantam que as ILPI ofereçam um espaço e cuidado adequados à pessoa que
envelhece, e construam uma identidade de locais de cuidado ao idoso e, não, descuidado.

Palavras-chave: Estrutura dos Serviços, Instituição de Longa Permanência para Idosos.
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Resumo:

Candidíase vulvovaginal (CVV) acomete cerca de 75% das mulheres em idade
reprodutiva, sendo a maioria dos casos (80 a 90%) devido à C. albicans. A fonte da infecção em
CVV permanece incerta. Este trabalho tem por finalidade determinar diferentes genótipos de
isolados clínicos de C. albicans sequencialmente obtidos de ânus e vagina de pacientes com
provável CVV. Foram analisados 52 isolados clínicos de C. albicans (30 isolados vaginais e 22
isolados anais). As leveduras foram triadas através de semeio em meio cromogênico
CHROMagar Candida® e identificadas pela prova do microcultivo em ágar fubá adicionado de
tween 80 e metodologia clássica (assimilação e fermentação de carboidratos). Para a avaliação
da variabilidade genotípica, empregou-se a técnica de genotipagem ABC. O genótipo A foi o
mais prevalente (91,8%), seguido do genótipo C (8,2%), independente do sítio de isolamento
(vagina ou ânus). O mesmo genótipo ABC foi encontrado em cepas pares anais e vaginais,
oriundas de uma mesma paciente. Houve manutenção do mesmo genótipo das cepas de C.
albicans obtidas sequencialmente da mesma paciente. O genótipo A demonstra ser o mais
prevalente, tanto em isolados vaginais quanto em isolados anais de pacientes com CVV.
Sugere-se que o reservatório anal constitui uma possível fonte de C. albicans para a infecção
vaginal.
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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 suas atividades biológicas de
interesse biomédico. Foi feita extração de proteínas solúveis dos animais coletados e o extrato
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 afinidade em quitina (polímero de N-acetilglucosamina) e de troca
iônica em sistema AKTA, coluna HiTrap Q, foram utilizadas como passos seguintes de
purificação. Nesta fase, a proteína parcialmente purificada apresentava 14,4 kDa em
eletroforese em gel de poliacrilamida SDS-PAGE, e não apresentou atividade citotóxica frente à
eritrócitos humanos, determinada por ensaio de atividade hemolítica. O carboidrato Nacetilglucosamina foi capaz de inibir fracamente a atividade hemaglutinante da lectina. Testes
preliminares feitos com camundongos Swiss demonstraram que a proteína semipurificada
apresenta capacidade modulatória do sistema imune, modificando a migração de leucócitos
para a cavidade peritoneal em modelos experimentais de peritonite.
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Resumo:

Os problemas derivados do consumo abusivo de álcool sejam eles de caráter social ou
biológico existem há muito tempo, decorrentes da dependência e abstinência, causando
principalmente ansiedade e depressão como resposta em humanos. Evidências sugerem que a
retirada do etanol após consumo crônico gera ansiedade em humanos. Dados pré-clínicos têm
demonstrado que a retirada de etanol após consumo crônico gera respostas comportamentais
relacionadas à ansiedade em roedores. Neste estudo foi avaliado se a retirada de etanol após
consumo crônico geraria comportamentos do tipo ansiogênico em camundongos submetidos
ao labirinto em cruz elevado (LCE). Ainda, investigamos se tal procedimento alteraria a
locomoção e a coordenação motora dos animais no teste do campo aberto (CA) e no teste do
rota-rod (RR), respectivamente. Em relação ao CA, os grupos não diferiram entre si quando
comparados a distância percorrida (m) [média±EPM: grupo água=62,63±5,42; grupo retirada
etanol=52,11±4,20], o que foi visto também no teste do RR, onde foi quantificado o tempo (s)
de permanência dos animais na barra, em 5 diferentes rotações (17, 27, 34, 48 e 58 RPM)
[média±EPM: grupo água=136,06±26,65; grupo retirada etanol=149,42±41,27]. Portanto,
podemos sugerir que não houveram alterações na atividade locomotora ou na coordenação
motora dos animais em abstinência quando comparados ao grupo água (controle).

Palavras-chave: camundongos, etanol, abstinência, ansiedade.
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Resumo:

Dentre as espécies do gênero Passiflora, destaca-se a espécie Passiflora edulis Sims
variedade edulis Sims, conhecida no Brasil como maracujá-roxo. Este trabalho teve como
objetivo isolar e caracterizar os compostos majoritários das folhas e do pericarpo de P. edulis
Sims var. edulis. Por meio de uma análise cromatográfica comparativa entre a folha e o
pericarpo de P. edulis por CCD. Como resultado, foi observado que ambos os extratos
apresentam perfis cromatográficos complexos, e após revelação com Reagente Natural A,
observou-se o aparecimento de bandas de coloração características de flavonóides.
Posteriormente, o infuso das folhas foi submetido a uma partição líquido-líquido e a partir da
fração acetato de etila foram obtidos três compostos majoritários denominados composto 1
(2,9 mg), 2 (1,4 mg) e 3 (8,6 mg). Por meio de análise por UV foi observado que os compostos 1
e 3 são derivados de luteolina e o composto 2 trata-se de um derivado de crisina. Quanto ao
infuso obtido do pericarpo, até o momento foi identificada a presença de orientina, não
observada no infuso das folhas. Além disto, também foi isolado um composto majoritário do
pericarpo, utilizando como adsorvente sílica gel de fase reversa (ainda não identificado)
composto esse não observado no extrato das folhas. Para elucidação estrutural, essa amostra
será enviada para análise por RMN e CLAE-EM/EM.

Palavras-chave: Marcadores químicos; Flavonóides; Passiflora.
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Resumo:

Este estudo objetivou identificar, através do método fotográfico, a percepção dos
técnicos em enfermagem de um Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no que
concerne à segurança do paciente. Com abordagem quantitativa do tipo transversal, a
pesquisa teve como população os técnicos de enfermagem das Unidades de Suporte Básico
(USB). Para a coleta dos dados, utilizou-se a técnica de análise fotográfica adaptada de Marck
(2006) e o Instrumento de Pontuação de Fotografia Digital (IPFD). As avaliações das fotografias
foram categorizadas em: Procedimentos, EPI e Materiais. Estas foram detalhadas e agrupadas
em subcategorias. Neste estudo, identificou-se que os fatores institucionais/organizacionais
apresentaram destaque, evidenciados pelas subcategorias ?profissional sem uso de EPI? (3924,3%), e ?material desorganizado? (29-18%). No que diz respeito aos fatores humanos, a
?técnica incorreta? (32-20%) foi a mais citada pelos entrevistados em suas falas. Os fatores
humanos e ambientais não foram relatados pelos participantes do estudo. Quanto à
pontuação, de acordo com a escala de Likert, as fotografias foram assim avaliadas pelos
entrevistados: inseguro totalmente, inseguro parcialmente, seguro, seguro parcialmente e
seguro totalmente. A partir deste estudo, foi possível apreender que a segurança do paciente
deve estar presente em todas as ações das equipes de saúde, inclusive no SAMU.
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TÍTULO: Aplicação do Periodontal Screening and Recording (PSR) em alunos da Faculdade de
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Resumo:

Introdução: A doença periodontal se origina pela presença do biofilme aderido a
superfícies dos dentes, relacionada com a qualidade do biofilme e susceptibilidade do
hospedeiro. Inicia-se com uma inflamação gengival podendo avançar para a periodontite,
ocorrendo a perda do suporte ósseo. Existem várias formas de diagnosticar a doença
periodontal, entre elas a utilização d periograma completo e o Periodontal Screening and
Recording, uma sondagem simplificada dos sítios periodontais. Metodologia: Foram
pesquisados 90 alunos do departamento de odontologia da UFRN, divididos em grupo 1- com
alunos do primeiro ao quarto período; e grupo 2 ? com alunos do quarto ao nono período.
Com a utilização do PSR foi analisada a condição periodontal desses alunos e o tratamento
indicado para cada caso nos diferentes grupos. Resultados: De acordo com os resultados
obtidos, a presença de cálculo se destacou para alunos do nível básico (40%) e sangramento
gengival para alunos do avançado (27%). Verificando que alunos dos períodos básicos
apresentam níveis de PSR mais altos do que alunos do avançado. Conclusão: A maioria dos
universitários precisam melhorar sua higienização bucal sendo que os alunos do nível básico
tiveram uma indicação de tratamento mais frequente, quanto à necessidade de raspagem
e/ou remoção de fatores de retenção de biofilme.

Palavras-chave: Epidemiologia, Doenças periodontais, Diagnóstico.
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TÍTULO: Diversidade florística de Rubiaceae Juss. na Área de Proteção Ambiental Jenipabu, RN,
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AUTOR: TIANISA PRATES BOEIRA
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Resumo:

Rubiaceae Juss. é representada no Brasil por 1.375 espécies em 120 gêneros. Este
trabalho objetivou verificar a diversidade florística da família na Área de Proteção Ambiental
Jenipabu, que abrange os municípios de Natal e Extremoz, litoral oriental do Rio Grande do
Norte. Sua área total de 1.739 hectares compreende fragmentos de restinga sobre dunas e
áreas alagadas. Para execução do trabalho, foram realizadas expedições científicas a campo
para coleta e observação das espécies, comparação morfológica dos espécimes depositados no
Herbário UFRN e consulta a bibliografias especializadas. A família é representada na área por
10 gêneros e 13 espécies: Borreria spinosa (L.) Cham. & Schltdl.; B. verticillata (L.) G.Mey.;
Chiococca alba (L.) Hitchc.; Cordiera myrciifolia (K.Schum.) C.H.Perss. & Delprete; Diodella
apiculata (Willd. ex Roem. & Schult.) Delprete; D. teres (Walter) Small; Guettarda platypoda
DC.; Margaritopsis carrascoana (Delprete & E.B. Souza) C.M. Taylor & E.B. Souza; Mitracarpus
eichleri K.Schum.; M. salzmannianus DC.; Richardia grandiflora (Cham. & Schltdl.) Steud.;
Staelia galioides DC. e Tocoyena sellowiana (Cham. & Schltdl.) K.Schum. A maioria das espécies
é de herbáceas encontradas em clareiras ou nas margens das trilhas, enquanto as arbustivas e
arbóreas compõem o subosque das áreas florestadas. Foram registradas seis novas
ocorrências para o estado. Rubiaceae encontra-se amplamente diversa na área, evidenciando
sua relevância na composição florística do RN.
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TÍTULO: Avaliação das condições periodontais em usuários de próteses parciais removíveis
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Resumo:

O objetivo deste estudo foi avaliar as condições periodontais de pacientes usuários de
Prótese Parcial Removível em um período de seis meses. Foram atendidos 38 pacientes entre
40 e 83 anos com média de idade de 56,6 anos. Esses pacientes foram selecionados das
disciplinas de PPR e clinica integrada do DOD-UFRN. Do total, 78,9% usam próteses com placa
lingual, 18,4% usam barra lingual. Aproximadamente 47,3% dos pacientes relataram
sensibilidade ao frio, calor e/ou jato de ar em pelo menos um dente. O exame clínico intra-oral
foi realizado avaliando diversos parâmetros periodontais. Os dados foram coletados sempre
pelo mesmo examinador. Após o diagnóstico periodontal, os pacientes receberam OHO
associado ao tratamento de RACR o qual foi realizado em todos os pacientes que
apresentaram doença periodontal. A qual apresentava-se em 89,5% para periodontite e 10,5%
para gengivite. Dentre os 38 pacientes atendidos, 27 já completaram 6 meses após o exame
inicial em que apenas 21 retornaram até o momento, faltando ainda 17 pacientes para
avaliação final.

Palavras-chave: Prótese parcial removível; doença periodontal; avaliação.
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Resumo:

A introdução de implantes dentários osseointegrados como uma ferramenta de
reabilitação oral e maxilo-facial é uma realidade cotidiana para o dentista1. Muitos estudos
têm demonstrado altos índices de sucesso no uso de implantes osseointegrados no
tratamento de reabilitação. Entretanto, outras pesquisas mostraram perda desses implantes
devido a infecções periimplantares, como mucosite e periimplantite.2 Sabendo disso, o
objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência de mucosite e periimplantite em implantes
osseointegrados em função, assim como a prevalência de doenças periodontais em pacientes
com implantes dentários. Nós examinamos 155 indivíduos e 523 implantes. Os dentes e
implantes foram avaliados por sondagem periodontal, analisando a profundidade de
sondagem, recessão gengival, nível de inserção clínica, índice de placa visível, sangramento
gengival, grau de mobilidade e presença de supuração. Os dados foram armazenados em um
registro médico e ao final, avaliados em uma análise estatística descritiva. A média de idade
dos pacientes foi de 54 anos, 79,4% do sexo feminino. A prevalência de mucosite,
periimplantite e periodontite nos pacientes foi 54%, 28% e 60% respectivamente. Dos 523
implantes avaliados, 39% tiveram mucosite, enquanto 15% tiveram periimplantite. Esses
resultados ressaltam a necessidade do acompanhamento de indivíduos reabilitados com
próteses implantossuportadas com parâmetros clínicos em programas específicos de terapias
de suporte.
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Resumo:

Evidências anteriores sugerem que a retirada após o abuso crônico de etanol pode
gerar sintomas relacionados à ansiedade em seres humanos [Saitz, álcool Saúde Res Mundial.
22 (1): 5, 1998]. O objetivo deste trabalho foi o de verificar as alterações comportamentais
induzidas pela abstinência do etanol após consumo crônico. Foram utilizados camundongos
albinos machos que foram divididos de acordo com a dieta líquida. Animais do grupo Controle
tiveram livre acesso a água e os animais do grupo Etanol tiveram livre acesso ao etanol a 2%
nos três primeiros dias de tratamento, seguido de 4% de etanol nos três dias subsequentes e
recebendo 6% de etanol até o final do tratamento, que teve duração de 21 dias. O etanol foi
então substituído por água e os animais do grupo Etanol ficaram sob abstinência durante 3
dias anteriores ao teste do Labirinto em cruz elevado(LCE). Os resultados demonstraram que
na retirada do etanol os camundongos exploraram menos os braços abertos do aparelho [% do
tempo gasto nos braços abertos: Controle (20,66 ± 2,78), n = 7; retirada Etanol (11,21 ± 1,81),
n = 8, teste t de Student, p <0,05], sugerindo que a retirada de três dias de etanol favorece um
efeito do tipo ansiogênico. Este protocolo de retirada favorece a realização de estudos préclínicos investigando futuras opções terapêuticas para a dependência de etanol.

Palavras-chave: Etanol Retirada Modelo animal
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CÓDIGO: SB0727
TÍTULO: Tratamento com selante oclusal em cárie de dentina: Avaliação clinica radiográfica e
de Microscopia Eletrônica de Varredura
AUTOR: ANA LOUISE OLIVEIRA DE CARVALHO
ORIENTADOR: ISAUREMI VIEIRA DE ASSUNCAO

Resumo:

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 clinicamente.
Foram selecionados sessenta molares decíduos a partir de pacientes estudantes da rede
pública de diversas escolas de Natal/RN. Os elementos dentários selecionados foram divididos
em dois grupos, trinta elementos foram alocados ao grupo experimental (GE), os quais
receberam aplicação do selante resinoso Fluorshield® (Dentsply, New York, EUA). Os demais
foram inseridos no grupo controle (GC), não receberram qualquer intervenção clínica. Ambos
os grupos receberam acompanhamento clínico e radiográfico a cada quatro meses durante um
ano. Após análise das amostras tanto do grupo controle como experimental, em Miroscopia
eletrônica de varredura, percebeu-se que o grupo controle, que não foi selado, teve a
continuação natural do processo carioso e no entanto, o grupo experimental, que recebeu o
selamento, apresentou características compatíveis com paralisação do processo carioso. Os
resultados clínicos, radiográficos e de microscopia eletrônica de varredura, sugerem a
possibilidade de paralisação de cárie não cavitada, com tratamento não invasivo, desde que
haja a permanência do material selador.

Palavras-chave: Cárie Dentária; Controle de Cárie; Selamento oclusal.
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CÓDIGO: SB0735
TÍTULO: A percepção de Discentes de Enfermagem Sobre o Acolhimento.
AUTOR: AMANDA ARAÚJO DA SILVA COSTA
ORIENTADOR: ROSANA LUCIA ALVES DE VILLAR

Resumo:

Resumo: Estudo descritivo exploratório com abordagem qualitativa que analisa a
percepção dos discentes do curso de graduação em Enfermagem da UFRN sobre a temática do
acolhimento na perspectiva da teoria e da práxis. Conforme a literatura e os pressupostos da
Política Nacional de Humanização do SUS, o acolhimento é concebido como: escuta ativa e
qualificada, postura ética-profissional, acessibilidade, resolutividade, sentimentalidade. Os
objetivos do estudo foram identificar a definição de acolhimento e a relevância do ensino
sobre o mesmo na formação acadêmica dos discentes. A coleta de dados ocorreu através da
aplicação de um questionário semi-estruturado que teve como respondentes 28 discentes
matriculados no 8º período, em estágio supervisionado I. A análise dos dados foi
fundamentada na técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). As conclusões apontam uma
consonância entre a teoria e práxis, destacando o acolhimento como um processo de interrelações expressado pela atitude dos profissionais de saúde e a importância do presente tema
no processo ensino aprendizagem do curso de graduação para o um exercício mais
humanizado do cuidado na enfermagem.

Palavras-chave: Acolhimento, Enfermagem, Ensino.
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CÓDIGO: SB0738
TÍTULO: Ecologia reprodutiva de um copépodo dominante (Notodiaptomus cearencis) em
lagos do Nordeste Brasileiro.
AUTOR: EWALDO LEITÃO DE OLIVEIRA JÚNIOR
ORIENTADOR: RENATA DE FATIMA PANOSSO

Resumo:

Quantidade e qualidade de recursos disponíveis no ambiente regulam o fitness dos
indivíduos através da limitação da energia disponível para funções vitais. Taxas de crescimento
e reprodução são maximizadas em condições de altas concentrações de alimento. Poucos
dados são encontrados na literatura sobre esses efeitos em copépodos calanóides de águas
continentais tropicais. Este trabalho teve o objetivo de quantificar o efeito da alga nutritiva,
Cryptomonas sp., no fitness de uma população de N. cearencis, zooplâncton de ampla
distribuição em lagos do Nordeste brasileiro, através da taxa de produção de ovos (número de
ovos/total de fêmeas). Em condições de laboratório, indivíduos adultos foram aclimatados em
5 tratamentos por uma semana em um gradiente de oferta de alimento (0.01; 0.05; 0.1; 0.3 e
0.5 µgC L-1 da alga Cryptomonas sp). Após esse período, foram selecionados 10 machos e 20
fêmeas e de cada tratamento, separados por 48h para posterior contagem de indivíduos e
ovos. A produção de ovos variou de 0.016 ± 0.03 a 1.137 ± 0.38 ovos fêmea-1 dia-1. A
produção máxima de ovos por N. cearenis foi obtida no tratamento com concentrações
máximas de alimento (0.5 µgC L-1). O efeito da quantidade do recurso alimentar é evidenciado
pela resposta positiva da produção de ovos. Esses resultados abrem novas perspectivas na
continuidade a esta pesquisa, a fim de verificar a influência da cepa tóxica de Microcystis sp.
no fitness do N. cearencis.

Palavras-chave: zooplancton, copepodo, Notodiaptomus cearencis, fitness, produção de ovos.
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CÓDIGO: SB0739
TÍTULO: Telessaúde e SUS
AUTOR: AFONSO XAVIER GOMES SILVA
ORIENTADOR: JOSE DINIZ JUNIOR
CO-AUTOR: ROSIANE VIANA ZUZA DINIZ

Resumo:

O Programa Telessaúde Brasil Redes é uma iniciativa nacional em busca da melhoria da
qualidade do atendimento e da atenção básica no Sistema Único da Saúde (SUS), integrando
ensino e serviço por meio de ferramentas de tecnologias da informação, que oferecem
condições para promover a Tele-assistência e a Tele-educação. Nesse âmbito, a atual pesquisa
objetiva obter conhecimento acerca do perfil dos profissionais de saúde das Unidades Básicas
de Saúde do Rio Grande do Norte nas quais foram implantadas o serviço de Telemedicina
através de aplicação de Questionário virtual aos profissionais das Unidades Básicas de Saúde
do Rio Grande do Norte que estiverem incluídas no Programa Telemedicina. Intenciona-se que,
em posse dos resultados do Questionário, tenhamos um diagnóstico das dificuldades em
saúde enfrentadas pelas diversas regiões do Estado, e possamos intervir por intermédio de
video-conferências e atividades presenciais, criando um link de troca de informações e
atualização entre os profissionais que estão na ponta do sistema de saúde e a Universidade.
Quando aplicada em escala nacional, a telemedicina de larga abrangência é uma forma
eficiente para universalização da promoção da saúde. Em função do uso crescente da
Telemedicina para diagnóstico, melhoramento e intervenção em Saúde, além do grande
potencial do uso da internet para fins de interconsulta médica e capacitação de profissionais
de saúde, faz-se necessário o contínuo estudo e aprimoramento desta ferramenta.

Palavras-chave: Telemedicina, Tecnologia da Informação, Tele-educação.
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CÓDIGO: SB0741
TÍTULO: A compreensão do pensamento reflexivo para a formação do enfermeiro
AUTOR: MIRNA LORENA FONSÊCA DA COSTA
ORIENTADOR: JOSE JAILSON DE ALMEIDA JUNIOR

Resumo:

A compreensão da formação do enfermeiro por meio da reflexividade na superação
dos limites do modelo de concepção biomédica, permitindo o estudo de grupos focais e
delimitação de segmentos. A investigação é feita através da análise da literatura nacional. Na
pesquisa, entende-se que a relação entre o conhecimento e o experienciar concebe o
pensamento reflexivo, portanto, a reflexão é uma forma de esclarecer dúvidas, levando-as a
uma forma mais coesa de entendimento. Em nível nacional o entendimento sobre profissional
reflexivo se conecta à concepção de professores, sobretudo no que diz respeito aos
professores que estão atrelados na educação fundamental. Na área da saúde é importante
reconhecer nas tarefas a compreensão do aperfeiçoamento dessas aptidões na formação
docente, bem como na formação de profissionais atuais para o mercado de trabalho. A
finalidade atual é formar profissionais inventivos e entusiasmados e aptos a transformar a
realidade que nos permeia. Os resultados expõem a importância da experiência do discente de
enfermagem e suas reflexões demonstrando que esse processo é comum na vivência dos
mesmos, entretanto essas experiências quase nunca se mostram no processo de formação.
Logo, infere-se a necessidade da consolidação de sugestões pedagógicas que inovem e deem
espaço a uma discussão continuada da realidade, dissolvendo métodos de educação fora do
contexto da inclusão da universidade.

Palavras-chave: Educação superior; Educação permanente; Estudantes de enfermagem.
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CÓDIGO: SB0743
TÍTULO: Avaliação do conhecimento dos endocrinologistas da relação entre doença
periodontal e o Diabetes Mellitus
AUTOR: FLÁVIA PATRÍCIA TAVARES
ORIENTADOR: EULER MACIEL DANTAS
CO-AUTOR: FERNANDA GONDIM LEMOS DE OLIVEIRA
CO-AUTOR: WAGNER RANIER MACIEL DANTAS
CO-AUTOR: BRUNO CESAR DE VASCONCELOS GURGEL

Resumo:

O conhecimento dos médicos e cirurgiões-dentistas sobre a relação bidirecional entre
a diabetes mellitus e a doença periodontal é essencial na tentativa de eliminar os riscos de
agravamento das duas patologias crônicas. Este estudo avaliou o grau de conhecimento sobre
essa relação e se realmente há uma atenção com a condição bucal do paciente diabético pelos
endocrinologistas. A amostra constou de 17 médicos. Através da análise estatística descritiva
dos dados verificou-se que a maioria deles conceitua corretamente a doença periodontal
(58,8%), teve informação sobre a participação do Diabetes favorecendo um agravamento da
doença periodontal (99%), a participação da Doença Periodontal no aumento da glicemia do
paciente, agravando o quadro do Diabetes (70,6%), e sobre que o tratamento da Doença
Periodontal pode favorecer o controle glicêmico do paciente (76,5%) acreditando que isso
pode realmente acontecer. Há uma preocupação com a saúde bucal durante o exame inicial do
paciente (64,7%), habitualmente encaminham-o para tratamento se constatada a presença de
doença periodontal (99%) e todos acham importante a ação conjunta do médico com o
dentista no sentido de tentar diminuir o fator de risco entre as duas doenças crônicas. Podese concluir que esses médicos sabem diagnosticar a doença periodontal e de sua relação
bidirecional com a diabetes, dando atenção ao paciente. Entretanto, a maioria deles acha que
os endocrinologistas não estão atentos a essas possibilidades (41,2%).

Palavras-chave: Doenças Periodontais, Diabetes Mellitus.
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CÓDIGO: SB0746
TÍTULO: Efeito da suplementação materna com vitamina E na forma natural (ACETATO DE RRRALFA-TOCOFEROL) sobre os níveis de tocoferol no leite materno
AUTOR: MAYARA SANTA ROSA LIMA
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN
CO-AUTOR: LARISSE RAYANNE MIRANDA DE MELO
CO-AUTOR: HELENI AIRES CLEMENTE
CO-AUTOR: EVELLYN CÂMARA GRILO

Resumo:

O alfa-tocoferol é a forma mais biologicamente ativa da vitamina E, representando
cerca de 90% desta no organismo. Esse nutriente é essencial durante os estágios iniciais da
vida e sua deficiência pode causar sérios problemas à saúde de recém-nascidos, destacando-se
a importância do leite materno para o seu adequado fornecimento ao lactente. Estudos a
respeito do efeito da suplementação com vitamina E sobre seus níveis no leite materno são
escassos e, em sua maioria, desenvolvidos com animais. Portanto, este estudo objetivou
avaliar a influência da suplementação com vitamina E natural sobre os níveis de alfa-tocoferol
no leite humano. Foram analisadas amostras de colostro de 59 puérperas no primeiro e
segundo dias pós-parto, divididas em grupo controle (n=32) e grupo teste (n=27),
suplementado com 400UI de alfa-tocoferol natural após a primeira coleta de leite. Houve um
aumento significativo do alfa-tocoferol no colostro no segundo dia de coleta (24 horas após a
suplementação): 1244,5 ± 968,0 ug/dL antes e 2044,2 ± 1262,3 ug/dL 24 horas depois (p=0,00),
o que não ocorreu no grupo controle (1543,0 ± 677,0 ug/dL antes e 1819,4 ± 819,0 ug/dL no
dia seguinte, p=0,09). Assim, a suplementação com alfa-tocoferol natural mostrou aumentar
significativamente a concentração dessa vitamina no leite (64%), mostrando um efeito positivo
da suplementação no pós-parto imediato, o que contribui para evitar os efeitos de uma
possível deficiência vitamínica não só materna, mas no recém-nascido.

Palavras-chave: Alfa-tocoferol, colostro, suplementação.
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CÓDIGO: SB0747
TÍTULO: TRAJETÓRIA DE VIDA DE MULHERES ATENDIDAS NA MEJC POR ABORTAMENTO
AUTOR: JÚLIA SERAFIM FERNANDES
ORIENTADOR: SEVERINA ALICE DA COSTA UCHOA

Resumo:

No Brasil o aborto é considerado um grave problema de saúde pública que envolve
aspectos éticos, políticos e legais. Este estudo tem como objetivo avaliar a satisfação das
mulheres atendidas em situação de abortamento em maternidade pública que aderiu ao
atendimento humanizado. Trata-se de um Estudo de Caso realizado em maternidade-escola
que integra o SUS em Natal (RN- Brasi)l entre junho a agosto de 2011. As técnicas de coleta
foram observação com diário de campo e entrevista semi-estruturada aplicadas em uma
amostra de 33 mulheres atendidas por abortamento independente do tipo e condição de
legalidade. Os resultados demonstraram satisfação quanto à resolutividade do atendimento e
acesso; em relação ao acolhimento e ao processo de escuta há a necessidade da
implementação dos sistemas de escuta qualificada para usuários e trabalhadores da saúde; há
limitações quanto ao planejamento reprodutivo restrito à escassa oferta de métodos
contraceptivos injetáveis; havendo a necessidade de efetivar as orientações e dispor de uma
pluralidade de métodos contraceptivos para ampliar as possibilidades de escolhas. A infraestutura e ambiência mostraram-se insuficientes e inadequadas para uma assistência
humanizada. Conclui-se que a atenção segura tem o potencial de atenuar a experiência
emocional negativa do abortamento, sendo fundamental a integração entre serviço de
atenção segura, rede de cuidados primários e organizações sociais como forma de atenção e
prevenção do aborto.

Palavras-chave: Abortamento, Avaliação, satisfação do paciente.
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CÓDIGO: SB0748
TÍTULO: INDICADORES DE MONITORAMENTO DE RISCO CARDIOVASCULAR NA HIPERTENSÃO
ARTERIAL: REVISÃO SISTEMÁTICA DE ESTUDOS EPIDEMIOLOGICOS
AUTOR: CAMILLA FERREIRA DE SOUZA
ORIENTADOR: GUILHERME AUGUSTO DE FREITAS FREGONEZI

Resumo:

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial
caracterizada por níveis elevados e sustentados da pressão arterial (PA), com consequente
aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais. A maioria dos pacientes
requer uma combinação de drogas anti-hipertensivas. Entretanto, além da terapia
medicamentosa, outros tratamentos como intervenções educacionais (IE) foram propostas a
fim de aumentar o conhecimento dos pacientes sobre a HAS, seu controle, progressão e
complicações.
O objetivo dessa revisão é determinar a eficácia das IE para melhorar o controle da
pressão arterial em pacientes com HAS.
O método segue as recomendações para realização de revisões sistemáticas com
meta-ánalise propostas pela Colaboração Cochrane. O tipo de estudo envolve ensaios clínicos
randomizados (ECR) que avaliem o efeito de diferentes modelos de IE com o objetivo geral de
melhorar o controle da pressão arterial em pacientes com HAS. Incluiremos estudos com
pacientes com idade superiores a 18 anos, ambos os sexos, com diagnóstico de HAS (tratados
ou não tratados por medicamentos anti-hipertensivos).
Nossos resultados serão apresentados sobre os efeitos da IE no controle da pressão
arterial. Os desfechos de cada ensaio clínico serão apresentados com intervalo de confiança de
95%, dados contínuos com as médias entre o grupo intervenção e controle e para os desfechos
primários e secundários, o risco relativo (RR) ou Odds Ratio (OR).
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CÓDIGO: SB0752
TÍTULO: Parâmetros populacionais e biologia de bacuraus (Aves: Caprimulgidae) no CLBI
AUTOR: JOSÉ VICTOR FERNANDES DE LIMA
ORIENTADOR: MAURO PICHORIM

Resumo:

Os bacuraus são aves da família Caprimulgidae distribuídos por toda América do sul e
presentes no nordeste do Brasil com algumas espécies pouco conhecidas de forma geral. São
aves noturnas e insetívoras habitando o estrato baixo de capoeiras, clareiras e bordas de
florestas com vegetação arbustiva, tanto em regiões úmidas quanto secas. Na região do CLBI
ocorrem pelo menos três espécies de Caprimulgidae (Antrostomus rufus, Hydropsalis torquata,
Hydropsalis albicollis e Hydropsalis parvula). O objetivo do plano de trabalho é determinar
parâmetros demográficos, reprodutivos e biológicos de Caprimulgidae na restinga do extremo
norte de distribuição da Mata Atlântica, já que trabalhos sobre demografia, sucesso
reprodutivo e biologia básica das aves são escassos de forma geral nas aves brasileiras. As aves
capturadas serão marcadas com anilhas metálicas que contém uma combinação única de
números, permitindo a identificação precisa dos indivíduos em ocasião subsequentes de
recaptura. Para cada ave capturada serão obtidos dados biológicos de muda, estágio
reprodutivo e medidas (massa, asa, cauda, tarso e cúlmen). Até o momento foram capturados
49 H. torquata, 15 H. parvula, 9 H. albicollis e 4 A. rufus. No monitoramento de ninhos foram
encontrados 3 ninhos ativos de Caprimulgidae, com um ninhego sendo anilhado. Uma vez que
o projeto está em desenvolvimento os dados obtidos durante as capturas ainda não foram
testados.
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CÓDIGO: SB0753
TÍTULO: Avaliação Periodontal Longitudinal de Lesões Não-cariosas cervicais Restaurados com
Resina Composta Nanoparticulada e Cimento de Ionômero de Vidro.
AUTOR: ALEXANDRE PIRES SILVA
ORIENTADOR: BRUNO CESAR DE VASCONCELOS GURGEL
CO-AUTOR: MARIA CRISTINA DOS SANTOS MEDEIROS
CO-AUTOR: CAMILA DE OLIVEIRA PICADO

Resumo:

Lesões cervicais não-cariosas (LCNC?s) são caracterizadas pela perda de estrutura
dental dura na região cervical do elemento dental sem o envolvimento bacteriano. Devido à
localização dessas lesões, a inter-relação entre a Dentística e a Periodontia assume papel
importante. Os procedimentos restauradores nessa região normalmente são realizados com o
Cimento de Ionômero de Vidro (CIV) e a Resina Composta. O objetivo desse trabalho é realizar
uma avaliação periodontal dos dentes portadores de LCNC?s restauradas com esses dois tipos
de material em três períodos diferentes. Selecionou-se 21 pacientes, apresentando lesões
bilaterais, com profundidades a partir de um milímetro, sendo restauradas, aleatoriamente,
cada uma com um tipo de material restaurador. Os parâmetros periodontais como
profundidade de sondagem vertical (PSV), retração gengival (RGr) e nível clínico de inserção
relativo (NCIr) bem como os índices de placa visível (IPV) e de sangramento gengival (ISG)
foram avaliados. Os dados foram avaliados por testes não paramétricos de Friedman (intragrupo) e Wilcoxon (intergrupo) para as variáveis PSV, RG e NCI e pelo teste de McNemar para
ISG e IPV, a = 5%, não mostraram diferenças significativas na resposta periodontal (p>0,05).
Contudo, observou-se uma diminuição estatisticamente significativa da RGr e um ganho do
NCIr para o grupo teste (CIV), podendo-se concluir que houve influência sobre os tecidos
periodontais quando utilizado o CIV como material restaurador.
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294

XXIV CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA

CÓDIGO: SB0772
TÍTULO: RESPOSTA HORMONAL E COMPORTAMENTAL DE MACHOS E FÊMEAS NÃO
REPRODUTORES DE SAGÜI, Callithrix jacchus, À ESTÍMULOS SENSORIAIS DE FILHOTES RECEMNASCIDOS
AUTOR: LARISSA GABRIELA VASCONCELOS MARTINS
ORIENTADOR: MARICELE NASCIMENTO BARBOSA
CO-AUTOR: NATHALYA JULIANNY DE MACEDO OLIMPIO

Resumo:

Em mamíferos o comportamento parental é influenciado por estímulos hormonais e
não hormonais. Dentre os últimos, as pistas sensoriais dos filhotes, como a visão, o cheiro e o
toque são apontados na literatura como fatores que estimulam o comportamento parental.
Neste estudo, foram utilizados 10 machos adultos de sagüi (Callithrix jacchus) não
reprodutores. 5 deles eram experientes no cuidado aloparental e 5 eram inexperientes. Cada
animal foi exposto 4 vezes em sua gaiola durante 15 minutos a filhotes colocados em uma
caixa de acrílico sob duas condições diferentes: a) caixa de acrílico permaneceu fechada, de
forma a não permitir interação física entre os animais; b) caixa de acrílico permaneceu aberta,
permitindo interação física entre o macho e o infante. Após os testes foram coletadas
amostras de sangue dos animais adultos para avaliar os níveis de cortisol. Os resultados
mostraram que os níveis de cortisol dos machos foram maiores após a exposição a caixa de
acrílico fechada, quando não era possível a interação física com o filhote. Quando a
experiência prévia foi levada em consideração apenas foi encontrada diferença significativa
para os animais experientes entre as condições. Assim, podemos sugerir que o aumento do
cortisol nos machos após a exposição a caixa de acrílico fechada, principalmente para os
animais experientes foi devido ao estresse causado pelo impedimento do animal de ter acesso
e interagir com o filhote.
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TÍTULO: UM ESTUDO COM IDOSOS USUÁRIOS DE SONDA VESICAL DE DEMORA NO MUNICÍPIO
DE SANTA CRUZ, RN.
AUTOR: KÁTIA DENIZE OLIVEIRA DANTAS
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CO-AUTOR: SIMONE LORENA DANTAS CIRNE

Resumo:

Pesquisa exploratória-descritiva, de natureza quantitativa, do tipo transversal que tem
como objetivo geral conhecer os cuidados realizados pelos idosos e /ou seus cuidadores na
manutenção da sonda vesical de demora (SVD) em idosos, no município de Santa Cruz, RN.
Justificamos a importância desse estudo devido à alta incidência da ITU, medidas devem ser
adotadas durante a inserção e manutenção do cateter vesical de demora. A coleta de dados
acontecerá no domicílio dos participantes, que serão idosos residentes em Santa Cruz, RN, que
fazem uso de SVD e seus cuidadores. Serão respeitados os princípios éticos conforme a
Resolução CNS nº 466/12. A coleta de dados consta de entrevista estruturada sobre os
cuidados relacionados ao uso da sonda vesical. Também serão coletadas amostras de urina
obedecendo aos princípios assépticos, que serão encaminhadas para análise microbiológica
em laboratório. Os dados coletados serão analisados através da estatística descritiva e
inferencial, submetidos a testes estatísticos (definidos a posteriori), e apresentados através de
tabelas, gráficos e quadros. Depois da coleta e análise, será realizada distribuição de cartilha
ilustrada (a ser elaborada pela equipe de pesquisa) e uma ação educativa com idosos e/ou
cuidadores acerca dos cuidados com a manutenção da sonda vesical, incluindo medidas para
minimizar o risco de infecções e promoção de uma vida saudável. Não há resultados que
possam ser apresentados, pois o projeto aguarda apreciação ética.

Palavras-chave: Infecção, idoso, cateteres de demora.
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CÓDIGO: SB0777
TÍTULO: Investigação dos efeitos neurobiológicos da microinjeção intracerebroventricular do
veneno da formiga Tocandira (Dinoponera quadriceps) em ratos Wistar.
AUTOR: DIANA ALINE NÔGA MORAIS FERREIRA
ORIENTADOR: ALESSANDRA MUSSI RIBEIRO
CO-AUTOR: REGINA HELENA DA SILVA
CO-AUTOR: FERNANDA CARVALHO CAGNI
CO-AUTOR: JOSE RONALDO DOS SANTOS

Resumo:

Os produtos naturais são ótimas fontes de novos fármacos . Dentre os produtos
naturais podemos destacar os venenos como uma fonte única de ferramentas farmacológicas.
Apesar de existirem mais de 22.000 espécies de formigas, o estudo de suas peçonhas é
bastante reduzido. A Dinoponera quadriceps é uma formiga endêmica na região Nordeste do
Brasil, cujo gênero é relacionado a picadas dolorosas capazes de provocas diversas
manifestações sistêmicas. O presente trabalho visou testar os efeitos da peçonha desnaturada
da formiga Dinoponera quadriceps quando injetada no sistema nervoso de camundongos
Swiss. Para isso, camundongos receberam diferentes doses da peçonha desnaturada (AbDq ?
2, 4 e 6 mg/ml) antes da indução de crises convulsivas pela administração de bicuculina (BIC) e
tiveram seus comportamentos observado em um campo aberto. Como resultados observamos
que a AbDq administrada sozinha não causou qualquer alteração comportamental em
nenhuma da doses. Além disso, quando administrada previamente a administração de
bicuculina, a AbDq foi capaz de proteger os animais de crises tônico-clônicas e morte, tendo o
maior efeito na dose de 2 mg/ml, com altas porcetagens de proteção contra crises e morte,
66,7% e 100%, respectivamente. Como a AbDq protegeu animais de crises causadas por um
antagonista competitivo de GABAA, é possível que seu mecanismo de ação envolva a
potenciação da transmissão GABAérgica.

Palavras-chave: Produtos naturais; anticonvulsivante; tônico-clônicas; bicuculina.
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CÓDIGO: SB0778
TÍTULO: DIFERENÇAS SEXUAIS: EFEITOS PSICOFISIOLÓGICOS DO ESTRESSE
AUTOR: ÉCLITON AUGUSTO MORAIS DA MATA PEREIRA
ORIENTADOR: ALESSANDRA MUSSI RIBEIRO
CO-AUTOR: ALINE LIMA DIERSCHNABEL
CO-AUTOR: EZEQUIEL BATISTA DO NASCIMENTO
CO-AUTOR: REGINA HELENA DA SILVA

Resumo:

A homeostase é constantemente desafiada por estímulos internos ou externos. E,
quando sob ameaça, o organismo desencadeia uma resposta de resistência denominada
estresse que envolve um grupo de reações e estímulos capazes de promover diversas
alterações no organismo, incluindo efeitos prejudiciais nas funções cognitivas, como na
aprendizagem e na memória. Alguns fármacos, como ansiolíticos, são capazes de promover
alterações no eixo hipotálamo-hipófise-adrenal influenciando nos efeitos provocados por
agentes estressores. O objetivo de nosso estudo foi verificar os efeitos da administração aguda
de diazepam, fluoxetina e buspirona em camundongos machos submetidos ao estresse agudo
por contenção, utilizando a tarefa de esquiva discriminativa em labirinto em cruz elevado, que
avalia simultaneamente parâmetros de aprendizagem, memória e níveis de ansiedade. Nossos
resultados demonstraram que diazepam e buspirona administrados agudamente apresentam
seus efeitos ansiolíticos no labirinto. Além disso, animais submetidos ao estresse de contenção
apresentam déficit na formação da memória que aparentemente é potencializado pelo
diazepam e que pode aparentemente ser revertido pela fluoxetina.

Palavras-chave: homeostase; estresse; aprendizagem e momória; flouxetina.

298

XXIV CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA

CÓDIGO: SB0779
TÍTULO: FLEBOTOMÍNEOS EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO NO SEMIÁRIDO POTIGUAR
AUTOR: MARCEL MIRANDA DE MEDEIROS SILVA
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA FREIRE DE MELO XIMENES

Resumo:

Os flebotomíneos são pequenos insetos da subfamília Phlebotominae, importantes
como vetores de agentes patogênicos causadores das leishmanioses e outras doenças. Os
objetivos do estudo compreendem o diagnóstico da fauna de flebotomíneos em área de mata
na ESEC-SERIDÓ em estratos verticais, assim como, identificar espécies transmissoras e avaliar
suas dispersões. A captura foi realizada com armadilhas luminosas (CDC) instaladas
mensalmente no período de março/2012 a abril/2013 durante três dias consecutivos, das 17
às 06 h. As capturas ocorreram em dez pontos, do centro da mata à área residencial mais
próxima, a aproximadamente 500 m de distância entre si. Obteve-se 414 exemplares das
espécies: L. longipalpis, L. evandroi, L. lenti, L. oswaldoi, L. trinidadensis, L. samueli, L. aragaoi e
L. walkeri. O pico de abundância ocorreu no mês 03/2013. Nos pontos 1, 2, 4, 5, 7 e 8 o índice
de Shannon foi maior, provavelmente pela maior conservação do ambiente. No ambiente
peridomiciliar (ponto 9) ocorreu um maior n° de fêmeas de L. longipalpis, espécie vetora de
Leishmania infantum agente etiológico da leishmaniose visceral. As informações conduzem à
necessidade de garantia para a preservação das unidades de conservação considerando a
capacidade de dispersão e adaptação de insetos vetores a novos ambientes.

Palavras-chave: flebotomíneos, semi-árido, peridomicílio, ESEC-seridó, leishmanioses.
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CÓDIGO: SB0783
TÍTULO: Opinião de pais sobre a assistência prestada ao recém-nascido prematuro na Unidade
de Internamento Neonatal
AUTOR: CINTHYA MAYSE SILVA GAMA
ORIENTADOR: JOVANKA BITTENCOURT LEITE DE CARVALHO

Resumo:

Introdução: o objetivo deste estudo é identificar à opinião dos pais sobre a assistência
prestada ao recém nascido em uma UTI nenonatal, pois a complexidade deste setor resulta em
alterações significativas da relação mãe-pai-filho, acompanhada do medo e insegurança.
Metodologia: pesquisa exploratória descritiva, em abordagem qualitativa, desenvolvida com
65 pais, em duas maternidades públicas de referência do estado do Rio Grande do Norte. As
entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra, os depoimentos agrupados segundo
Minayo e discussão pautada pela PNHAH e PNH. Resultados e Discussões: dos 65
entrevistados, 63 pais responderam ao objetivo do estudo, de modo que 27 homens
confirmaram não receber informações, 16 receberam pouca informação e 19 foram bem
assistidos. Na ocasião, percebe-se que a formação de grupos de trabalho de humanização
(GTH) nas UTI neonatais não se fez presente em maior parte do estudo, pois as políticas de
humanização constam a valorização de todos os sujeitos implicados no processo de produção
de saúde: os usuários, trabalhadores e gestores. Considerações finais: grande parte dos
entrevistados respondeu não receber informações e mesmo reconhecendo a superlotação do
setor e sobrecarga profissional, consideram extremamente importante o trabalho técnico da
equipe para evolução do recém nascido. Deste modo, faz necessário maior aprofundamento
da PNH e PNHAH, no intuito de cobrir a lacuna referente à assistência aos familiares,
sobretudo ao pai.

Palavras-chave: Prematuridade; Cônjuges; Enfermagem Obstétrica.
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CÓDIGO: SB0784
TÍTULO: Efeito da suplementação da glutamina associada ao Phyllantus niruri em ratos com
colite ulcerativa aguda induzida por ácido acético
AUTOR: VALÉRIA ANDRADE MARIZ
ORIENTADOR: CHRISTINA DA SILVA CAMILLO

Resumo:

A colite ulcerativa é uma patologia crônica caracterizada por uma inflamação na
mucosa do intestino, sendo caracterizada por períodos alternados entre intenso processo
inflamatório intestinal e intervalos prolongados de remissão dos sintomas. Tem-se explorado o
uso de tratamentos alternativos a base de aminoácidos e extratos de plantas medicinais a fim
de se diminuir os efeitos adversos apresentados pelos medicamentos clássicos. Assim,
procurou-se avaliar o efeito da suplementação de glutamina com Phyllantus niruri sobre
aspectos clínicos e a estrutura da mucosa intestinal em modelo agudo de colite ulcerativa.
Ratas da linhagem wistar foram divididas em cinco grupos: não colítico, colítico,
colite+Phyllantus, colite+glutamina e colite+Phyllantus+glutamina. Foi utilizado o método de
indução de colite aguda com ácido acético 10%. O tratamento foi administrado durante cinco
dias, sendo a induzida a colite no 3°dia e a eutanásia no 5° dia em ratos Wistar fêmeas. Os
grupos foram avaliados quanto ao grau de inflamação presente no tecido colônico. A análise
microscópica mostrou uma melhor recuperação da mucosa intestinal dos animais dos grupos
tratados em relação ao grupo colítico. O grupo tratado com glutamina e Phyllantus mostrou
uma redução nos danos macroscópicos (quantidade de úlceras, extensão do dano tissular e
eventos histopatológicos) em relação ao grupo colítico, no entanto é necessária a análise
bioquímica para melhor validar os achados aqui encontrados.
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CÓDIGO: SB0786
TÍTULO: AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DA ALIMENTAÇÃO OFERECIDA POR EMPRESAS
BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR NA GRANDE NATAL.
AUTOR: DANIELLE VIVIANE FERNANDES BEZERRA
ORIENTADOR: INGRID WILZA LEAL BEZERRA

Resumo:

O Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) prevê que uma condição nutricional
adequada tem repercussão na qualidade de vida, na redução de acidentes e doenças
relacionadas ao trabalho e gera aumento da produtividade (BRASIL, 2006b). Logo, para que
esta condição nutricional seja promovida, o programa estabelece uma série de parâmetros
nutricionais, como distribuição de macronutrientes e fibras a serem oferecidos na refeição do
trabalhador, baseados no Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2006a). Faz-se
necessário, então, avaliar o valor nutricional das refeições oferecidas aos trabalhadores
assistidos pelo PAT para a verificação do cumprimento dos parâmetros preconizados. Esta
avaliação torna-se ainda mais importante na Grande Natal, Rio Grande do Norte, onde tais
informações ainda são incipientes.
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CÓDIGO: SB0793
TÍTULO: ESTUDO CLÍNICO-MORFOLÓGICO E DE ACOMPANHAMENTO EM PACIENTES
PORTADORES DE QUEILITES ACTÍNICAS NO SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ORAL DA UFRN
AUTOR: FRANCISCO LEONARDO DA SILVA JUNIOR
ORIENTADOR: ERICKA JANINE DANTAS DA SILVEIRA

Resumo:

A queilite actinica (QA) é uma lesão potencialmente maligna de etiologia relacionada a
exposição solar crônica dos lábios, sendo mais frequente em homens, acima dos 45 anos, de
pele clara. Esta pesquisa objetiva realizar um estudo clínico, morfológico em uma série de
casos de queilites actínicas no serviço de Diagnóstico oral do Departamento de Odontologia da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, bem como identificar os procedimentos de
diagnóstico, tratamento e acompanhamento instituídos para os pacientes portadores desta
condição através de dados encontrados nos prontuários dos pacientes. A amostra
compreendeu 153 pacientes com o diagnóstico clínico de QA entre os anos de 2000 a 2013. A
lesão foi mais comum em homens (80.4%), acima de 4° década de vida (77.1 %)e em pessoas
brancas (69,2%). A maioria exibia histórico prolongado de exposição solar (65,3%) com
ocupações relacionadas a exposição, como agricultores e pedreiros. Com relação às
características clínicas, as mais presentes foram as formas leucoplásicas(21.21%), seguido pela
forma eritroplásica(19.19%). Realizou-se biópsia em 55,5% dos casos, onde 51.21%
apresentavam algum grau de displasia epitelial. Conclui-se que pessoas brancas, que
trabalham expostas ao sol apresentam uma maior chance de desenvolvimento de QA e na
maioria dos casos esta lesão está relacionada a algum grau de displasia epitelial.O tratamento
e acompanhamento dos pacientes depende do grau de displasia epitelial encontrada na
biópsia.

Palavras-chave: Queiliteactínica; Diagnóstico; Características clínicas e Acompanhamento.
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CÓDIGO: SB1367
TÍTULO: Estudo dos diferentes protocolos de triagem auditiva em escolares
AUTOR: ROSEANE SANTOS SILVA
ORIENTADOR: SHEILA ANDREOLI BALEN
CO-AUTOR: ARYELLY DAYANE DA SILVA NUNES
CO-AUTOR: ULLI AMIN LAUAR
CO-AUTOR: RHADIMYLLA NÁGILA PEREIRA

Resumo:

INTRODUÇÃO: A deficiência auditiva pode interferir no desenvolvimento psicossocial,
de linguagem e aprendizagem dos escolares. Métodos de triagem auditiva devem ser
investigados para que a identificação seja precoce, rápida e efetiva nas escolas. OBJETIVO:
Estudar a validade de diferentes protocolos de triagem auditiva em escolares. METODOLOGIA:
A amostra foi constituída por 70 escolares, de 6 a 14 anos (9,9 ± 2), de uma Escola Municipal
de Natal (RN). Os testes de triagem realizados foram a audiometria nas frequências de 1000,
2000 e 4000 Hz, timpanometria e emissões otoacústicas transientes (EOAT). Foram utilizados
os critérios de passa: limiar menor ou igual a 20 dB em 1000, 2000 e 4000 Hz nas duas orelhas;
gradiente timpanométrico com valores iguais ou acima de 0,2ml na timpanometria e relação
sinal/ruído igual ou maior do que 3 dB, em três das cinco bandas de frequências consecutivas
nas EOAT. Todos realizaram avaliação audiológica complete para estabelecer o diagnóstico e
contribuir na análise da sensibilidade, da especificidade, valor preditivo negativo e positivo,
bem como da acurácia. RESULTADOS: A triagem auditiva utilizando as EOAT demonstrou
resultados com maior sensibilidade e especificidade, bem como da acurácia, do valor preditivo
positivo e menor valor preditivo negativo. CONCLUSÃO: Desta forma, conclui-se que dos três
procedimentos as EOAT é o que apresenta melhor validade para uso em triagem auditiva em
escolares.

Palavras-chave: TRIAGEM AUDITIVA, CRIANÇAS, AUDIÇÃO, ESCOLARES, TESTES AUDITIVOS.
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CÓDIGO: SB1376
TÍTULO: Efeito da catalase sobre a viabilidade do sêmen resfriado a 5°C por 48h de cavalos
pôneis criados no semi-árido nordestino
AUTOR: TÉCIO MARLOS LOURENÇO DE SOUSA
ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA

Resumo:

A utilização de biotecnologias na reprodução animal tem crescido entre os
equideocultores no Estado do Rio Grande do Norte e em todo Brasil. A inseminação artificial é
uma das biotecnologias que mais se desenvolveu, e trouxe junto com o seu desenvolvimento a
necessidade de desenvolvimento das técnicas de conservação do material. O objetivo deste
trabalho foi investigar o efeito da adição de catalase sobre a viabilidade do sêmen de
garanhões da raça Pônei Brasileira resfriado a 5ºC por 48h em caixas comerciais de transporte.
As coletas foram realizadas em uma propriedade localizada no município de Santa Maria,
Agreste Potiguar, onde foram utilizados 5 garanhões e realizadas 10 coletas por animal, sendo
estas semanais e dividas em dois períodos experimentais, de março a abril (período seco) e de
setembro a outubro (período chuvoso). Utilizou-se, para estimulação do macho, égua em estro
natural, e para a coleta, vagina artificial artesanal modelo Botucatu, onde o sêmen coletado foi
filtrado para separação das parte gelatinosa e seminal no momento da coleta e também
imediatamente avaliado com relação a volumes, de gel e sêmen, e motilidade, progressiva (05) e total (0-100%).

Palavras-chave: Pônei Brasileiro, viabilidade, catalase, sêmen equino.
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CÓDIGO: SB1379
TÍTULO: Recursos de biossegurança: Estudo comparativo entre uso de Protetor Descartável de
Fone de Ouvido e o uso do papel filme policloreto de vinila (PVC)
AUTOR: JACIARA FONSECA SILVA
ORIENTADOR: MARIA RAQUEL BASILIO SPERI

Resumo:

Introdução: A utilização frequente do audiômetro e imitanciômetro pode acumular
micro-organismo nos fones, com isso doenças infectocontagiosas podem ser transmitidas de
indivíduo para indivíduo. Uma medida de biossegurança é o uso de Equipamentos de Proteção
Individual durante a avaliação audiológica. Objetivo: Investigar se o uso do Protetor
Descartável de Fone de Ouvido® e do filme PVC sobre os fones supra-aurais interferem no
diagnóstico audiológico. Métodos: Realizada na Clínica de Fonoaudiologia da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte com 72 sujeitos de 18 a 40 anos de idade e com audição
dentro dos padrões de normalidade. Foram realizadas anamnese, meatoscopia, audiometria e
imitanciometria. A sequência de situações na audiometria foi: sem barreira protetora, com
PVC e com Protetor Descartável de Fone de Ouvido®; e na imitanciometria: sem barreira
protetora e com PVC. Resultados: No exame imitanciométrico não houve diferença
significativa, porém, houve na audiometria e no teste do Limiar de Reconhecimento de Fala.
Conclusão: Considerando que o diagnóstico audiológico depende dos dois exames, que a
imitanciometria não teve diferença significativa e as diferenças das médias não excederam ou
foram menores que o nível de confiança de 95%, além da American Speech-Language-Hearing
Association recomendar o uso de barreiras protetoras nos fones, pode-se referir que o uso dos
materiais investigados neste estudo não interfere nos resultados audiológicos.
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306

XXIV CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA

CÓDIGO: SB1381
TÍTULO: Efeito de hormônios na regulação da mobilização de reservas durante o crescimento
pós-germinativo em girassol
AUTOR: HANIERI ALVES DA SILVA
ORIENTADOR: EDUARDO LUIZ VOIGT

Resumo:

A mobilização das reservas após a germinação da semente é um processo fundamental
para o estabelecimento da plântula. Assim, objetivou-se esclarecer o efeito dos reguladores de
crescimento ácido giberélico (GA3), ácido abscísico (ABA) e ácido indolbutírico (IBA) na
regulação da mobilização das reservas em girassol (Helianthus annuus L.), uma espécie
promissora para a produção de biodiesel na Região Nordeste. Para tanto, sementes do híbrido
Hélio 253, germinadas sob condições assépticas, foram transferidas para meio ágar-água 4 g/L
sem adições (controle) ou contendo GA3 50 µM, ABA 50 µM ou IBA 50 µM e cultivadas por 3
dias sob condições controladas. O tratamento com GA3 não ocasionou modificações
significativas na mobilização das reservas, nem nos conteúdos de açúcares livres totais (ALT),
açúcares não redutores (ANR) e aminoácidos livres totais (AALT), nas diferentes partes da
plântula, em comparação com o controle. Em contraste, os tratamentos com ABA e IBA
causaram o retardo da mobilização de lipídios neutros (LN) e proteínas solúveis (PS) nos
cotilédones e a acumulação de ANR e AALT no eixo em crescimento. Desta forma, a
mobilização de reservas durante o crescimento pós-germinativo em girassol é retardada pela
ação de ABA e IBA, mas não é afetada por GA3, nas concentrações testadas. Tendo em vista
que houve acumulação de ANR e AALT no eixo em crescimento, é possível que a ação ABA e
IBA esteja, pelo menos em parte, relacionada a um mecanismo do tipo fonte-dreno.

Palavras-chave: ácido abscísico, estabelecimento da plântula, Helianthus annuus L.
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CÓDIGO: SB1384
TÍTULO: Efeito do extrato aquoso de cianobactérias sobre as populações de linfócitos no timo
e baço e na produção de citocinas por macrófagos e células do baço de camundongos BALB/c
AUTOR: JÉSSICA TEIXEIRA JALES
ORIENTADOR: JANEUSA TRINDADE DE SOUTO

Resumo:

Devido ao aumento da eutrofização de águas que promove o aparecimento de
cianobactérias tóxicas e aos riscos inerentes a saúde pública e ambiental, tornou-se necessário
o desenvolvimento de testes que permitam a detecção de cianotoxinas e avaliação de seus
efeitos nos seres vivos. Este trabalho objetiva avaliar o efeito do extrato aquoso de
cianobactérias, obtidas do reservatório de águas Gargalheiras, sobre a produção de citocinas
pró-inflamatórias IL-6 e TNF-a; e regulatórias, IL-12, por macrófagos peritoneais de
camundongos BALB/c; avaliar a ação de diferentes concentrações (10,5,1 e 0,5 ug/ml) do
extrato sobre a produção de IL-4, IL-6, IL-12, IL-17, TNF-a; e IFN-g; por leucócitos do baço;
avaliar o efeito do extrato sobre as populações de linfócitos T CD4 e T CD8 do baço dos
animais. Os animais foram inoculados (i.p) com 1 ml de solução de tioglicolato 3%. Após 72h o
exudato peritoneal e baço foram retirados e utilizados para realização da cultura de células.
Utilizando-se os sobrenadantes das culturas, as citocinas foram quantificadas por ELISA. O
baço dos animais foi retirado as células marcadas com anticorpos anti-CD4 e CD8 e analisadas
por citometro de fluxo. O extrato aumentou a produção de IL-6 e TNF-a; por macrófagos nas
concentrações de 5, 1 e 0,5 ug/ml, mas não de IL-12 por estas células. Estimulou
significativamente a produção de TNF-a; e IL-6 pelas células do baço. Aumentou a proporção
das células T CD4 e CD8 nas maiores doses e no tempo de 3 e 7 dias.

Palavras-chave: Eutrofização; Cianotoxinas; Citocinas; Linfócitos T CD4 e CD8.
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CÓDIGO: SB1387
TÍTULO: Estudo da prevalência e dos fatores associados a saúde auto-referida no município de
Santa Cruz/RN
AUTOR: JÉSSICA FERNANDA DE LUCENA
ORIENTADOR: DAMIAO ERNANE DE SOUZA

Resumo:

A percepção de saúde ou saúde autorreferida (SAR) tem sido amplamente utilizada em
estudos epidemiológicos, pois se refere a uma medida que incorpora aspectos da saúde física,
mental, social e de qualidade de vida. O objetivo do presente estudo foi estimar a média da
SAR de acordo com o sexo em uma população adscrita a Unidade de Saúde da Família de Santa
Cruz/RN. Foram calculadas as frequências simples e relativas das variáveis sociodemográficas e
avaliadas as diferenças na percepção da saúde física, mental e qualidade de vida de acordo
com o sexo. Das 82 pessoas avaliadas, a maioria residia em domicílios próprios, com mais de
cinco cômodos, com até três moradores, com um banheiro e com cinco a oito dos bens
investigados. A maioria tinha idade acima de quarenta anos, era do sexo feminino e
praticavam religião. Quanto à escolaridade, a maior parte tinha até o ensino fundamental
completo e em relação à renda, a maioria percebia mais de R$ 545,00 mensalmente. Em
relação saúde autorreferida de acordo com o sexo, apenas quando comparada a saúde de
outras pessoas, os homens avaliavam pior a própria saúde quando comparados às mulheres
(p=0,048). Quanto às outras medidas, qualidade de vida, saúde funcional, saúde mental
cognitiva e afetiva, não se observou diferença significativa entre os sexos. Os resultados
apontam que utilizando como referência pessoas da mesma idade, os homens avaliam mais
precariamente a própria saúde do que as mulheres.
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CÓDIGO: SB1392
TÍTULO: Enumeração e identificação de nematóides gastrintestinais em ovinos criados em
diferentes cultivares de gramíneas forrageiras tropicais
AUTOR: DANIELLE MARIA ALVES MARQUES
ORIENTADOR: LILIAN GIOTTO ZAROS DE MEDEIROS

Resumo:

A maior prevalência de um ou mais gêneros de parasitas no abomaso, intestino
delgado e intestino grosso depende de um conjunto de fatores, tais como, temperatura, raça,
idade, tipo de manejo de pastagem, dentre outros. Nesse sentido, o presente trabalho
objetivou enumerar e identificar espécies de nematoides presentes em ovinos mestiços
mantidos em diferentes cultivares de gramíneas forrageiras tropicais. Para isso foram
utilizados 48 ovinos mestiços Santa Inês, mantidos em quatro diferentes cultivares de
gramíneas forrageiras tropicais (Panicum maximum cv. Aruana e Massai, Brachiaria brizantha
cv. Piatã e Marandu). Semanalmente foram coletadas fezes. Ao atingir 32kg, os animais foram
abatidos e amostras do abomaso, intestino delgado e intestino grosso foi preservado em
formalina 5% para posterior contagem e identificação dos gêneros presentes. Em todas as
pastagens, o gênero predominante recuperado nos animais foi Trichostrongylus colubriformis
(2018 parasitos), seguido por Oesophagostomum sp., Haemonchus sp.,T. axei, Strongyloides
papilosus e Cooperia spp. . A cultivar que mais apresentou animais com maior quantidade de
parasitos foi a Marandu (1426 parasitos). Piatã, por sua vez, foi a que os animais apresentaram
menos parasitos (939). Sugere-se a continuidade dos estudos da interação parasita-animalambiente, a fim de que se possa recomendar a forrageira que menos proporciona condições
para o desenvolvimento das larvas de nematoides gastrintestinais.
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CÓDIGO: SB1396
TÍTULO: Efeitos imediatos do treino de marcha com carga nos membros inferiores de crianças
com paralisia cerebral hemiparética espástica
AUTOR: ÉLIDA RAYANNE VIANA PINHEIRO GALVÃO
ORIENTADOR: ANA RAQUEL RODRIGUES LINDQUIST
CO-AUTOR: LOUISE GABRIELLA LOPES DE MACEDO FERREIRA
CO-AUTOR: RAPHAELLA OLIVEIRA ELIAS DA SILVA
CO-AUTOR: CAMILA ROCHA SIMÃO

Resumo:

INTRODUÇÃO: A adição de carga aos MMII durante a marcha é uma perturbação capaz
de promover mudanças adaptativas no padrão locomotor. Esses efeitos ainda não foram
investigados na marcha de crianças com PCHE. OBJETIVO: Avaliar os efeitos imediatos do
treino na esteira com adição de carga aos MMII sobre a marcha de crianças com PCHE.
MATERIAIS E MÉTODOS: Foi realizado um estudo quase-experimental. Participaram 20
crianças com PCHE, de ambos os sexos. Todos os sujeitos foram classificados quanto ao seu
nível de funcionalidade (GMFCS) e quanto à função motora grossa (GMFM), grau de
espasticidade muscular (Escala Modificada de Ashworth), medidas antropométricas e
avaliação da marcha. As crianças realizaram treino na esteira com carga nos tornozelos, em
uma única sessão. Foram avaliados os parâmetros cinemáticos em três fases: FPRÉ (antes do
treinamento), FPÓS (imediatamente após o treino) e FRET (5 minutos após o término do
treino). Os resultados foram analisados pelo SPSS 20.0, atribuindo-se nível de significância de
0,05. RESULTADOS: Foi observado aumento da altura do deslocamento do pé, na ADM e flexão
máxima na fase de balanço das articulações do quadril e joelho, quando se comparou as fases
FPRÉxFPÓS e FPÓSxFRET. As variáveis espaço temporais não apresentaram diferença
estatística entre as condições. CONCLUSÃO: O treino de marcha na esteira com adição de
carga aos MMII se apresentou como uma perturbação capaz de modificar a estratégia
locomotora de crianças com PCHE.
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CÓDIGO: SB1397
TÍTULO: A Efetividade das Mesas de Negociação do Trabalho na Saúde
AUTOR: VIRNA LINS LEÃO LIMA
ORIENTADOR: JANETE LIMA DE CASTRO

Resumo:

A prática da negociação coletiva vem sendo amplamente estudada nas últimas
décadas. No Brasil, no campo da saúde, a negociação coletiva conquistou um espaço
privilegiado: as Mesas Permanentes de Negociação do Trabalho. O objetivo das Mesas é criar
uma instância que busque o consenso entre os diferentes atores que compõem o setor Saúde,
buscando contemplar os interesses da sociedade nos processos de negociação coletiva.
Fazendo uma aposta na representatividade, a Mesa Nacional de Negociação Permanente do
Sistema Único de Saúde (MNNP-SUS) ? reinstalada no ano de 2003 ? constitui-se em fórum
permanente de negociação entre trabalhadores e gestores públicos e privados do Sistema
Único de Saúde sobre todos os pontos pertinentes às relações de trabalho em saúde. Após
projeto anterior, onde fora investigado o funcionamento das Mesas de Negociação do
Trabalho nas regiões Nordeste e Sul, viu-se a necessidade de destacar os acordos
estabelecidos na Mesa das secretarias estaduais e municipais de saúde da região do nordeste,
sua composição e analisar as mudanças provocadas pelos acordos estabelecidos pela Mesa.
Esta pesquisa teve como objetivo central, através das leituras dos regimentos internos e das
atas das reuniões das mesas de negociação, avaliar as pactuações realizadas nas Mesas de
Negociação, conhecer as instituições que participaram das negociações, identificar os acordos
realizados ao longo das discussões e avaliar as mudanças provocadas decorrentes das
pactuações.
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CÓDIGO: SB1403
TÍTULO: Preparação de comprimidos contendo complexos de inclusão de clorpropamida e
beta-ciclodextrina
AUTOR: EDSON LUIZ ARAUJO FILHO
ORIENTADOR: FERNANDA NERVO RAFFIN

Resumo:

A clorpropamida é um antidiabético oral da classe das sulfoniluréias, utilizada para o
tratamento do diabetes mellitus tipo II. Apresenta baixa solubilidade em água, afetando
diretamente a dissolução do produto final. Assim, são necessários recursos tecnológicos para o
aumento da solubilidade do fármaco em água. A utilização da beta-ciclodextrina na forma de
misturas binárias com a clorpropamida apresenta-se como uma opção interessante para tal
finalidade. Este trabalho teve como objetivo avaliar o aumento da solubilidade aparente da
clorpropamida e formação de compIexos de inclusão (CI), com a utilização da betaciclodextrina, por diferentes técnicas: mistura física (MF), malaxagem (MX), liofilização (LF). A
solubilidade aparente mostrou um aumento relativo nos produtos obtidos a partir das
diferentes técnicas empregadas. Nas misturas binárias, a melhor relação molar foi a 1:2 (betaciclodextrina:clorpropamida), com aumento de 246,1% e 250,8% em MF e MX (ambos com
trituração), respectivamente, e 252,7% na LF, na solubilidade da clorpropamida.
Estatisticamente esses valores mostraram-se semelhantes. Os resultados de DSC sugerem a
formação de CI no produto da LF, porém não nos produtos de MF e MX. Conclui-se que as
técnicas utilizadas mostraram que a utilização da beta-ciclodextrina é uma alternativa viável à
baixa solubilidade da clorpropamida, não sendo necessária a formação de CI para aumento da
solubilidade.
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CÓDIGO: SB1404
TÍTULO: Demografia das aves endêmicas e ameaçadas de extinção do remanescente de
Floresta Atlântica do CLBI, Parnamirim, RN
AUTOR: THANYRIA POLLYNEIDE FRANÇA CÂMARA
ORIENTADOR: MAURO PICHORIM

Resumo:

O estudo da história natural ajuda a identificar um conceito amplo das respostas de
organismos e populações às condições de seus ambientes. Diferenças sexuais em tamanho
implicam em funções ecológicas e comportamentais diferentes entre os sexos. Tangara cayana
(Aves: Thraupidae) é um passeriforme que possui ampla distribuição ocupando áreas abertas
como capoeiras, cerrado, matas de galeria, matas secundárias, cidades, plantações e
eucaliptais. Conhecida popularmente como saíra amarela, possui coloração
predominantemente amarelo prateado, apresentando um acentuado dimorfismo sexual.
Objetivando analisar as variações de peso, tamanho de asa e cauda de T. cayana, monitoramos
o peso de 142 indivíduos adultos, o comprimento da asa de 116 e cauda de 110 indivíduos. Os
machos apresentaram peso menor e cauda e asa maiores quanto comparados à fêmeas
adultas. Essas diferenças podem estar relacionadas a funções diferentes no processo
reprodutivo. Peso maior em fêmeas que encubam os ovos e precisam ficam mais tempo em
jejum. São necessários estudos mais aprofundados para confirmar essa relação, examinando
de perto a reprodução de T. cayana.
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CÓDIGO: SB1410
TÍTULO: Avaliação das Condições de Saúde de Idosos do Município de Santa Cruz - RN
AUTOR: CAIO MAGNO FERNANDES FERREIRA
ORIENTADOR: VILANI MEDEIROS DE ARAUJO NUNES

Resumo:

O envelhecimento populacional brasileiro é caracterizado pelo aumento progressivo
de incapacidades nas suas atividades funcionais e de vida diária, associada a condições
socioeconômicas desfavoráveis. Nesse sentido, a mortalidade é substituída por comorbidades
e a manutenção da capacidade funcional surge, portanto, como um novo paradigma de saúde,
relevante para o idoso. Diante disso, o acelerado envelhecimento populacional no Brasil
desenvolve novos desafios para a sociedade brasileira atual, ocorrendo num cenário de
profundas transformações sociais, urbanas, industriais e familiares. No que diz respeito aos
idosos atendidos na Estratégia de Saúde da Família, encontra-se um predomínio do sexo
feminino, diminuição da atividade física e alto índice de sedentarismo. Constata-se que a
maioria dos idosos são casados e com alto índice de analfabetismo. Quando à ocupação
durante a maior parte do tempo, encontrou um alto índice de agricultores, sendo a grande
maioria aposentados. Com relação à percepção de saúde, a maioria avalia sua saúde como
boa, referindo ter alguma doença e fazer uso de medicação. Quanto ao nível de dependência
nas atividades de vida diária, concluiu-se que são idosos em sua grande maioria independentes
e para manter essa condição é necessário atingir uma melhorar qualidade de vida para esses
idosos.
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CÓDIGO: SB1411
TÍTULO: ESTUDO DO 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) de lábio inferior é a lesão maligna mais comum da
região de cabeça e pescoço, constituindo entre 25% e 30% de todos os casos de carcinoma
epidermóide oral. Acomete, predominantemente, indivíduos do sexo masculino, a partir da 6ª
década de vida, cor da pele branca, com histórico de exposição a fatores de risco como à
radiação ultravioleta, tabagismo e consumo crônico de álcool. Este fato é relevante para o
Estado do Rio Grande do Norte pela intensidade do sol que o envolve. A presente investigação
se propõe a estudar o perfil clínicopatológico de pacientes com CE de lábio inferior. Foi
realizada uma análise retrospectiva transversal dos anos de 2004 a 2010. A amostra foi
constituída de 125 casos registrados no Hospital Dr. Luiz Antônio (Natal-RN). Os dados
clínicopatológicos investigados foram: sexo, idade, cor da pele, TNM e morfologia. Os
pacientes com CE de lábio inferior apresentaram prevalência no seguinte perfil
clínicopatológico: sexo masculino, idade superior a 50 anos, cor da pele parda, com histórico
de elevado nível de exposição solar e tabagismo. Os aspectos clínicos do CE observados foram
lesões ulceradas e no estadiamento clínico I/II. Diante destes achados, conclui-se que a
exposição solar é o principal fator de risco para o surgimento do CE de lábio inferior,
ressaltando a importância da orientação para a prevenção desta lesão na população
considerada de risco, como forma de minimizar ou mesmo evitar a ocorrência de novos casos.
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CÓDIGO: SB1416
TÍTULO: Atuação da Radiofrequência na Derme de Ratos Wistar
AUTOR: STÉFANI AREND BARICHELLO
ORIENTADOR: NAISANDRA BEZERRA DA SILVA

Resumo:

A radiofrequência é uma forma de corrente elétrica emitida por um aparelho de alta
freqüência com corrente alternada entre 30KHz e 300MHz que promove diatermia. É um
tratamento dermatofuncional não invasivo, que melhora o aporte circulatório e de nutrientes,
hidratação tecidual, aumento da oxigenação, aceleração da eliminação de catabólitos e
contração do tecido conjuntivo. Promove reorientação de fibras de colágeno e aumento da
espessura e do tecido epitelial. Este trabalho busca aplicar a radiofrequência à pele, analisando
seus efeitos nas dermes papilar e reticular de ratos Wistar. Assim, espera-se uma ação positiva
na neocolagenase. Serão utilizados para este estudo, 12 ratos Wistar em dois experimentos
independentes. A cada experimento, seis ratos serão divididos em dois grupos: Três ratos em
G1?controle (sem aplicação de radiofreqüência) e três ratos em G2?animais tratados por
radiofreqüência. Após tratamentos, serão confeccionadas lâminas histológicas e cortes
ultrafinos da pele, que serão analisados por microscopia óptica e eletrônica de varredura,
respectivamente. Para análise e comparações da derme papilar e reticular entre os grupos, e
ainda da espessura e morfologia das fibras colágenas, microfotografias serão observadas e
microprocessadas pelo Software Image Proplus 6.0. Os resultados advindos do presente
projeto serão de extrema importância científica, pois contribuirão para incrementar novas
tecnologias, relacionadas aos mecanismos de neocoloagenase dérmica.
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CÓDIGO: SB1422
TÍTULO: Envolvimento do receptor TRPA1 nas funções comportamentais em camundongos
AUTOR: JULIANA CAVALCANTE DE MOURA
ORIENTADOR: EUNICE ANDRE

Resumo:

Receptores TRPV1 e TRPA1 são canais iônicos co-expressos no sistema nervoso central
(SNC). 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. Nesse projeto nós investigamos a importância do TRPA1 no SNC. 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. Em
outra série de experimentos, camundongos (48 h de vida) receberam injeção subcutânea de
capsaicina (50 mg/kg). Seis semanas após os camundongos foram analisados no teste do NF. O
agonista do TRPA1 (cinamaldeído) não afetou o tempo de imobilidade do animal no teste do
NF. Por outro lado, O antagonista desse receptor (HC030031) nas doses de 100 e 300 mg/kg
reduziu (36% e 22%, respectivamente) o tempo de imobilidade no NF. Esse efeito induzido
pelo HC03001 foi revertido pelo pré-tratamento com cinamaldeído. O tratamento neonatal
com capsaicina causou redução no tempo de imobilidade dos animais. Tanto o antagonista
como o agonista do TRPA1 não alterou a atividade locomotora dos animais. Nossos resultados
sugerem que o bloqueio de TRPA1 ou dessensibilização de fibras sensíveis a capsaicina
exercem um efeito do tipo antidepressivo nos animais.

Palavras-chave: Receptor TRPA1, efeitos comportamentais, sistema nervoso central.
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CÓDIGO: SB1424
TÍTULO: Preparaçao de complexos de inclusao com beta ciclodextrinas e praziquantel e
moxifloxacino e incorporacao de microparticulas de quitosana
AUTOR: DAIANE RAFAELA MEIRA RIBEIRO BATISTA
ORIENTADOR: TULIO FLAVIO ACCIOLY DE LIMA E MOURA

Resumo:

As ciclodextrinas têm notável reconhecimento por permitirem a encapsulação de
fármacos com características hidrofóbicas, alterando-lhes a solubilidade a partir da formação
de complexos de inclusão. Polímeros são conhecidos por interagir com as CDs, sendo capazes
de solubiliza - lás e melhorar a formação de complexos entre os fármacos e as mesmas. O
praziquantel um anti-helmíntico pertencente à classe das pirazinoisoquinolonas foi escolhido
como modelo a partir de suas características lipofílicas e, conseqüente baixa solubilidade em
água, além de figurar a Lista de Medicamentos Estratégicos do Ministério da Saúde. O
presente estudo se propôs investigar a formação de complexo de inclusão da ciclodextrina e
praziquantel. Os complexos foram obtidos em sistemas sólidos por malaxagem e liofilização
sendo caracterizados por DSC, TG e Diração de raio X. As curvas de DSC e TG dos complexos
sólidos apresentaram redução significativa no pico de fusão característico do fármaco.

Palavras-chave: B-ciclodextrina, praziquantel, complexos de inclusão.
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CÓDIGO: SB1426
TÍTULO: Avaliação da compatibilidade da vitamina D3 com desintegrantes farmacêuticos
através da Análises Térmica Diferencial (DTA)
AUTOR: DENISE MICHELLE COSTA BARROS
ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO
CO-AUTOR: NAIANA GONDIM PEREIRA BARROS LIMA
CO-AUTOR: ÍGOR PRADO DE BARROS LIMA
CO-AUTOR: THAYS SANTOS OLIVEIRA

Resumo:

A DTA é a técnica pela qual a diferença de temperatura entre a substância e o material
de referência (termicamente estável) é medida em função da temperatura, enquanto ambos
são submetidos a uma programação controlada de temperatura. O presente trabalho tem
como objetivo avaliar a compatibilidade da vitamina D3 com desintegrantes farmacêuticos
através da DTA. As amostras foram analisadas na termobalança Shimadzu, modelo DTG 60, em
cadinho de alumina, razão de aquecimento 10°C/min, faixa de temperatura de 35-900°C, sob
atmosfera de N2. As misturas binárias (MB) do fármaco com os excipientes foram obtidas por
mistura física na proporção 1:1. A curva DTA da vitD3 apresentou três eventos, em que o
primeiro evento mosrtou Tpeak:88,87°C, Tonset: 82,6°C, Tendset: 98,11°C, energia de 363 J/g
referente ao ponto de fusão do fármaco. A curva DTA da MB de vitD3 e amido pré gelatinizado
apresentou Tpeak:83,91°C, Tonset: 77,88°C, Tendset: 93,13°C e energia de 67,96 J/g. A curva
da MB vitD3 e celulose apresentou Tpeak:86.53°C, Tonset: 78,53°C, Tendset: 94,39°C e energia
de 91 J/g. A curva DTA da MB vitD3 e lactose mostrou Tpeak:83,66°C, Tonset: 74,92°C,
Tendset: 91,79°C e energia de 96,5 J/g. Conclui-se que as MB da vitD3 com os excipientes
estudados apresentaram uma antecipação do evento característico da fusão do fármaco,
assim como uma redução na energia e uma diminuição na intensidade dos picos foram
observadas em todas as MB, sugerindo interação da vitD3 com estes excipiente.

Palavras-chave: vitaminaD3; análise térmica; compatibilidade.
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CÓDIGO: SB1427
TÍTULO: Genotipagem dos polimorfismos do gene ABCB1 em pacientes em uso de varfarina
AUTOR: SÍLVIA LOUISE TEIXEIRA PENHA
ORIENTADOR: IVANISE MARINA MORETTI REBECCHI
CO-AUTOR: ALESSANDRA SUELEN JARDIM DA SILVA
CO-AUTOR: THYARA SILVA MENDES DE FREITAS
CO-AUTOR: JÁDLA DALIANNY RIBEIRO LEÃO

Resumo:

A varfarina é um anticoagulante oral utilizado para prevenção e tratamento de eventos
tromboembólicos. Polimorfismos do gene ABCB1 alteram a expressão da glicoproteina que
eflui fármacos, podendo estar associada à resposta terapêutica observada entre os usuários de
varfarina. Com objetivo de padronizar metodologia para caracterização dos polimorfismos
C3435T e G2677T/A vem sendo incluídos no estudo pacientes em uso de varfarina e indivíduos
livres de doença caracterizados como controle. Ensaio de PCR seguido de restrição enzimática
(RFLP) foi empregado para a caracterização dos genótipos dos polimorfismos propostos. Dos
204 sujeitos que compuseram o grupo controle, 51%(104) foram do sexo masculino e
49%(100) do sexo feminino, numa proporção de 1,04:1. Agrupando-os de acordo com a
autodenominação étnica, 48,5%(99) eram brancos e 51,5% (105) eram pardos ou negros. Para
o polimorfismo C3435T, com relação à frequência alélica, (55%) dos indivíduos pardos/negros
(n=105) apresentaram o alelo 3435C, semelhante à frequência (53%) observada nos brancos
(n=99). Até o momento foram incluídos 146 pacientes em uso de varfarina dos quais foram
coletadas amostras de sangue periférico e obtido o DNA genômico por salting out. A
caracterização dos polimorfismos utilizando PCR-RFLP se mostrou bastante trabalhosa,
entretanto com custo acessível e aplicável a caracterização de polimorfismos para
monitorização terapêutica, em especial, para os usuários de varfarina acompanhados pelo
SUS.

Palavras-chave: Varfarina, MDR-1, Glicoproteína P, polimorfismos C3435T.
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CÓDIGO: SB1429
TÍTULO: Repercussões nos sentimentos dos pacientes ao vivenciarem a passagem de plantão à
beira do leito
AUTOR: VALESKA GALDINO DA SILVA
ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO

Resumo:

Introdução: A preocupação de compreender os sentimentos do paciente ao vivenciar a
passagem de plantão à beira do leito, levou a realização desse estudo, tendo a humanização
como fio condutor. Objetivos:Descrever as repercussões nos sentimentos dos pacientes ao
vivenciarem a passagem de plantão à beira do leito. Metodologia: estudo analítico, de
abordagem qualitativa sendo do tipo descritivo exploratório. O estudo seguirá regulamentado
conforme Resolução nº196/96, tendo o parecer 290/2011 e Será utilizado como recurso
metodológico a técnica de entrevista semiestruturada com roteiro contendo questões abertas.
Contará com a participação de pacientes que estiverem internados na UTI durante o período
da coleta de dados. Os critérios de inclusão são: ter idade mínima de 18 anos; ter estado
internado na UTI por, pelo menos, 24 horas; ter presenciado, no mínimo, três passagens de
plantão da equipe de enfermagem durante a internação, estar em plena consciência, além de
apresentar condições vocálicas e respiratórias de responder às perguntas propostas.
Resultados: Foram descritas 6 entrevistas, abordando: sentimento durante a passagem de
plantão, privacidade, relação com equipe e humanização. Conclusão: quando realizado de
forma adequada, a passagem de plantão à beira do leito pode ser extremamente positiva para
o processo de cuidado dos pacientes, pois quando, por exemplo, a informação é passada com
o paciente e não para o paciente, se abre um espaço para que ele possa opinar.

Palavras-chave: enfermagem, UTI, humanização.
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CÓDIGO: SB1436
TÍTULO: ANÁLISE DE RISCO À SAÚDE PÚBLICA APLICADA AO CONSUMO DE ÁGUA NA REGIÃO
DO TRAIRI-RN
AUTOR: IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: EDVALDO VASCONCELOS DE CARVALHO FILHO

Resumo:

A água é um bem público indispensável à vida, no entanto a precariedade no
abastecimento e tratamento inadequado permite que a água torne-se um meio importante de
contaminação. Diante disso, o estudo objetivou avaliar a qualidade da água utilizada para
consumo humano na zona urbana e zona rural do município de Santa Cruz. Para isso, foram
coletadas 50 amostras nos pontos escolhidos, sendo estes, a Universidade Publica Federal
(Ponto 1), Hospital Publico Federal, com três pontos de coleta: lactário (Ponto 2), pré-preparo
de vegetais (Ponto 3), água para preparo de sucos para os pacientes (Ponto 4) e na zona rural
(Ponto 5). Foram avaliados a presença de contaminantes parasitológicos e microbiológicos. Em
relação a contaminação parasitológica, foi detectada a presença de parasitas em coletas na
zona rural. Em relação à presença de coliformes totais na água, foi observada a presença
destes em todas as coletas, exceto ao ponto 2. Apresentando assim, uma baixa qualidade
dessa água, podendo oferecer riscos a saúde dos consumidores, necessitando assim de um
monitoramento eficaz a fim de melhorar sua qualidade.

Palavras-chave: Qualidade, água, coliformes.
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CÓDIGO: SB1439
TÍTULO: Florística das Bromeliaceae do Parque das Dunas
AUTOR: ADRIENE SAMARA MERCÊS DE MEDEIROS
ORIENTADOR: LEONARDO DE MELO VERSIEUX

Resumo:

As bromélias são muito conhecidas e utilizadas como plantas de jardins e interiores.
Entretanto, não são tão conhecidas pela importância ecológica que apresentam nos ambientes
onde ocorrem. Esta família inclui cerca de 58 gêneros e 3.248 espécies, divididas em oito
subfamílias, sendo Bromelioideae, Pitcairnioideae e Tillandisioideae as três principais que
ocorrem no Brasil. Apresentam grande importância ecológica, principalmente em áreas de
restinga pois, em razão da sua capacidade de retenção de água entre as folhas, favorecem o
estabelecimento de outras espécies vegetais e animais. O presente trabalho teve por objetivo
fazer um levantamento florístico das espécies e populações pertencentes à família que
ocorrem em todas as áreas do Parque Estadual das Dunas de Natal, além de conhecer e avaliar
os aspectos fenomorfológicos e observar as estratégias de biologia reprodutiva empregadas
pelas espécies. Um dos principais resultados encontrados foi uma nova ocorrência de um
gênero até então não mencionado para a Flora do RN, o Cryptanthus zonatus Beer, além de
permitir ampliar o conhecimento sobre a biodiversidade do PDD e o crescimento e
contribuição à formação e iniciação à pesquisa da bolsista.

Palavras-chave: Biologia floral, fenomorfologia, florística, Restinga.
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CÓDIGO: SB1442
TÍTULO: Ensiando 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

Resumo:

A hanseníase tem cura, mas é um problema de saúde pública no Brasil que depende
do início imediato do tratamento para evitar suas complicações. Portanto, a pesquisa objetiva
promover educação em saúde relacionada à hanseníase aos alunos do ensino médio, com o
intuito de facilitar o processo ensino/aprendizagem sobre a doença. Este estudo é
exploratório-descritivo, realizado com 190 estudantes do ensino médio município de
Parnamirim em agosto de 2012, utilizando um questionário contendo questões fechadas sobre
hanseníase. Inicialmente a hanseníase era pouco conhecida pelos escolares. Entretanto, após
ações de educação a amostra passou a estar devidamente informada sobre a doença. Diante
dos resultados obtidos, é observada a relevância do desenvolvimento de atividades de
educação em saúde, pela enfermagem, para o controle da hanseníase uma vez que o
conhecimento sobre a mesma pode levar à percepção precoce de seus sinais e sintomas e
consequente busca por tratamento adequado.

Palavras-chave: Hanseníase; Educação em Saúde; Enfermagem.
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CÓDIGO: SB1445
TÍTULO: Ecologia, biologia e comportamento da assembléia de morcegos (Mammalia,
Chiroptera) no limite norte do bioma Mata Atlântica, nordeste do Brasil
AUTOR: CAMILA MARTINS GOMES MORAIS
ORIENTADOR: DANIEL MARQUES DE ALMEIDA PESSOA

Resumo:

O Brasil é o segundo país com maior riqueza de quirópteros do mundo, porém menos
de 10% do território nacional foi amostrado. Uma das principais lacunas de informação a
respeito da fauna de quirópteros no Brasil corresponde ao estado do Rio Grande do Norte,
onde praticamente não foram realizadas amostragens e há registros pontuais de apenas
quatro espécies de morcegos. Este trabalho foi realizado no limite norte da Mata Atlântica, no
município de Nísia Floresta, estado do Rio Grande do Norte. Foram feitas coletas de Janeiro a
Dezembro de 2012, sendo duas noites por mês. Um total de 1351 morcegos foram capturados,
totalizando 16 espécies registradas para a FLONA de Nísia Floresta, delas oito (53,3%) são
primariamente frugívoras (A. lituratus, Artibeus Sp.1, Artibeus Sp.2, C. perspicillata, P. discolor,
P. hastatus, P. lineatus e S. lilum), cinco (26,7%) são insetívoras (L. blossevillii, Micronycteris
sp., Molossidae Sp.1, Myotis sp. e Peropteryx sp.), uma espécie (6,7%) é essencialmente
nectarívora/polinívora (G. soricina), uma (6,7%) é hematófaga (D. rotundus) e uma (6,7%) é
carnívora (T. cirrhosus). Assim os resultados do presente estudo constituem uma primeira
etapa no preenchimento da lacuna de informações a respeito da quiropterofauna potiguar.

Palavras-chave: Quirópterofauna, Mata Atlântica, Ecologia.
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CÓDIGO: SB1447
TÍTULO: Conservação in vitro de uma espécie do bioma caatinga ameaçada de extinção
Aroeira-do-sertão
AUTOR: MAYSE DA SILVA OLIVEIRA
ORIENTADOR: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA

Resumo:

A aroeira do Sertão (Myracrodrun urundeuva Fr. All. Anacardiaceae), nativa da
caatinga e predominante da região Nordeste, é uma das espécies de grande valor dessa região
por suas múltiplas utilizações: sua madeira é resistente, é fitoterápica de fácil aquisição,
apresenta propriedades farmacológicas comprovadamente eficientes, e é muito ultilizada por
suas propriedades cicatrizantes e anti-inflamatórias. O trabalho foi desenvolvido no
Laboratório de Biotecnologia de Espécies nativas da UFRN, com o objetivo de desenvolver
protocolos para o estabelecimento in vitro, a micropropagação de M. urundeuva, e
consequente produção de mudas da espécie. Para o desenvolvimento da pesquisa foi feito o
estabelecimento in vitro para se determinar o melhor método de desinfestação do explantes
da espécie, testando diferentes concentrações de assépticos como álcool 70% e hipoclorito.
Posteriormente, foi feita a multiplicação in vitro para a indução de brotações em diferentes
tratamentos com combinações de concentrações tais como de BAP (6-Benzamilopurina) e IBA
(Ácido Indol Butírico). Ao final, pode-se concluir que, no estudo da aroeira-do-sertão deve terse um grande cuidado asséptico e uma maior exploração quanto ao uso das concentrações de
BAP (6-Benzamilopurina) e ANA (Ácido Naftaleno Acético).

Palavras-chave: Aroeira do Sertão; In Vitro; Protocolo; Desinfestação.
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CÓDIGO: SB1448
TÍTULO: Investigação das respostas agudas em relação à composição corporal, área e
circunferência braquial e força de preensão palmar de atletas masculinos e femininos
participantes de uma competição do Circuito Potiguar de Corrida de Aventura (CPCA)
AUTOR: JAQUELÂNIA LIRA DANTAS
ORIENTADOR: THAIZ MATTOS SUREIRA

Resumo:

O presente estudo visou investigar as respostas agudas em relação à composição
corporal, área e circunferência braquial e força de preensão palmar de atletas masculinos e
femininos participantes de uma competição do Circuito Potiguar de Corrida de Aventura
(CPCA), além da percepção de esforço do atleta. Os atletas que participaram da Expedição
carcará e da Prova Carbono Zero foram avaliados antes e após a competição. Foram coletadas
medida da circunferência do braço, peso, estatura, dobras cutâneas triciptal e coxa tanto para
homens como para mulheres, já as dobras suprailíaca foi coletada apenas nas mulheres e as
dobras peitoral e abdominal apenas nos homens. Além da realização do Teste de Flexibilidade
e Percepção subjetiva do esforço dos atletas. Ao todo foram avaliados 21 atletas na Expedição
Carcará e prova Carbono Zero, sendo 13 do gênero masculino e 8 do gênero feminino,
apresentando idade média de 31,27 anos com idade mínima de 23 e máxima de 46 com desvio
padrão de + 6,81. A média de peso apresentado foi de 71,71 Kg com peso mínimo de 56,9 Kg e
máximo de 95,3 Kg com desvio padrão de + 11,09. Conforme a classificação do estado
nutricional pelo IMC, 71,43% dos atletas foram classificados como eutrófico, 19,05% como
sobrepeso e 9,52% como obesidade grau I. Com relação ao teste de percepção subjetiva do
esforço 50% dos atletas relataram esforço moderado, 12,5% estarem fraco, 12,5% um tanto
forte, 12,5% forte e 12,5% muito forte.

Palavras-chave: Corrida de aventura; Atletas; Avaliação antropométrica.
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CÓDIGO: SB1454
TÍTULO: Medidas de biossegurança para os procedimentos da avaliação audiológica básica da
Clínica de Fonoaudiologia da UFRN
AUTOR: MARILIA PINHEIRO DE BRITO
ORIENTADOR: MARIA RAQUEL BASILIO SPERI
CO-AUTOR: JACIARA FONSECA SILVA

Resumo:

Introdução: Biossegurança na atuação audiológica, através da análise de situação da
avaliação audiológica com e sem barreira protetora. Objetivo: Investigar se o uso do papel
filme de Policloreto de Vinila (PVC) pode ser utilizado na avalição de audiometria e
imitânciometria sem comprometer o diagnóstico audiológico. Métodos: Foram estudados 72
sujeitos de ambos os sexos da faixa etária de 18 a 40 anos, sem queixas auditivas. Os
procedimentos realizados compreenderam anamnese, inspeção do meato acústico interno,
audiometria tonal limiar, logoaudiometria e imitanciometria. Resultados: Os testes estatísticos
indicaram uma diferença nos limiares auditivos com o uso do filme de PVC, porém estas
diferenças não comprometem a prática clínica, o que garante como viável a utilização desses
materiais durante o procedimento audiométrico e imitanciométrico. Conclusão: Considerando
que o diagnóstico audiológico depende dos dois exames, sendo observado que na
imitanciometria não teve diferença significativa e, as diferenças das médias não excederam ou
foram menores que o nível de confiança de 95%, além da American Speech-Language-Hearing
Association recomendar o uso de barreiras protetoras nos fones, pode-se referir que o uso dos
materiais investigados neste estudo não interfere nos resultados audiológicos.

Palavras-chave: audiologia clínica, biossegurança, papel filme PVC.
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CÓDIGO: SB1466
TÍTULO: PURIFICAÇÃO DE ISOFORMAS DE QUITINASES EXTRAÍDAS DA LAGOSTA Panulirus
argus
AUTOR: PAULA SIMONE ORTIZ BARROS
ORIENTADOR: LUCIANA DUARTE MARTINS DA MATTA

Resumo:

As quitinases são enzimas que clivam ligações glicosídicas entre os resíduos de &#946;1,4-N-acetilglucosamina, constituintes do polímero de quitina. Estas enzimas têm sido
estudadas devido ao seu alto potencial biotecnológico por atuarem como agentes
modificadores de moléculas que apresentam &#946;-1,4-N-acetilglucosamina e ainda como
agentes fungicidas, bactericidas e como bioinseticidas. O objetivo deste estudo, foi extrair,
purificar e avaliar a atividade cinética da quitinase, para isto, foi obtido um extrato bruto dos
hepatopâncreas das lagostas e posteriormente foram fracionamento com sulfato de amônio
em três frações: 0-30%(FI), 30-50%(FII) e 50-80%(FIII). As atividades enzimáticas foram
avaliadas a partir de ensaios com o substrato PNF-N-acetil-&#946;-D-glucosaminídeo. A fração
FI foi aplicada em DEAE-celulose, onde a fração eluída a 0,4M de NaCl em tampão fosfato foi
aplicada em cromatografia de gel filtração (S-200). Para a caracterização cinética, utilizou-se o
pool da quitinase eluída desta coluna. Os testes de temperatura ótima mostraram maior
atividade enzimática a 55 °C e estabilidade térmica 60 °C. O pH ótimo da quitinase variou entre
5,0 e 6,0 e esta se manteve estável nos picos 5,0 e 6,0. O Km aparente foi de 0,8 mM. Em
ensaios realizados com diferentes sais demonstrou que CaCl2 e Na2S2O3 inibiram em
aproximadamente 50% a atividade enzimática enquanto que o HgCl2 inibiu quase
completamente a enzima.

Palavras-chave: Enzimas, N-acetil-beta-D-glucosaminidase e invertebrados.
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CÓDIGO: SB1471
TÍTULO: Avaliação e diagnóstico audiológico de escolares
AUTOR: ARYELLY DAYANE DA SILVA NUNES
ORIENTADOR: SHEILA ANDREOLI BALEN

Resumo:

Introdução: Segundo o Censo Demográfico de 2010, o nordeste é a região com maior
índice de deficiências auditivas, que acometem 5,8% da população. Tendo em vista o papel da
audição no desenvolvimento cognitivo e os resultados catastróficos da perda auditiva em
crianças com idade escolar, é necessário caracterizar o perfil da audição de escolares para
evitar consequências mais graves. Objetivos: Caracterizar o perfil da audição de escolares do
ensino fundamental. Metodologia: Estudo transversal. Os participantes do estudo foram 70
alunos de primeira a quinta série com idade entre 6 e 14 anos (9,9 ± 2), sendo 36 do sexo
masculino e 34 do sexo feminino de uma Escola Municipal da cidade de Natal (RN). Os alunos
realizaram a meatoscopia, audiometria tonal liminar de 250 a 8000 Hz (via aérea e óssea),
logoaudiometria, timpanometria e pesquisa do reflexo acústico. Resultados: Foi constatada
alteração audiológica em 43 alunos (61,43%) (22 meninos e 21 meninas). Entre os alunos com
alterações audiológicas 17 apresentaram perda auditiva e 26 alterações nos reflexos acústicos.
Das alterações audiológicas, 35 (81,4%) eram bilaterais e oito (18,6%) unilaterais. Conclusão:
Os resultados indicam alta incidência de alterações auditivas nessa população. É necessário,
portanto, implementar condutas para controlar e remediar os problemas encontrados, visando
melhorias no rendimento escolar e no desenvolvimento geral da criança em idade escolar.

Palavras-chave: audição; escolares; perfil audiológico.
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CÓDIGO: SB1473
TÍTULO: Avaliação da atividade neutralizante do veneno de Tityus serrulatus através das
subfrações do extrato da Mimosa tenuiflora
AUTOR: MANOELA TORRES DO RÊGO
ORIENTADOR: MATHEUS DE FREITAS FERNANDES PEDROSA
CO-AUTOR: MARIANA ANGELICA OLIVEIRA BITENCOURT
CO-AUTOR: SILVANA MARIA ZUCOLOTTO LANGASSNER
CO-AUTOR: MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA LIMA

Resumo:

Os acidentes escorpiônicos representam um sério problema de saúde pública em
certas regiões do Brasil, bem como em outras partes do mundo, sendo o escorpião da espécie
Tityus serrulatus responsável pela maioria dos acidentes. Sua picada é capaz de induzir a
liberação de mediadores e células inflamatórias que estão envolvidos nos sinais locais e
sistêmicos do escorpionismo. Sabendo que as plantas são bastante usadas na medicina
popular como alternativas terapêutica, a Mimosa tenuiflora, conhecida como Jurema-preta, foi
escolhida para se avaliar sua capacidade neutralizante. Estudos anteriores mostraram que o
extrato bruto e frações da jurema-preta (acetato de etila, diclorometano e n-butanol) em
diferentes doses foram capazes de exercer efeito antiveneno. Então o objetivo deste estudo
foi avaliar o efeito das subfrações no modelo de peritonite induzido pelo veneno do Tityus
serrulatus, em que os animais foram previamente tratados com as subfrações da planta, após
a simulação do envenenamento. Com os resultados foram verificados que as subfrações foram
capazes de suprimir a migração de células para a cavidade peritoneal, porém não apresentou
efeito dose-dependente. Além disso, diminuiu os níveis de IL-6, IL-12 e IL-&#946;. Assim, é
possível concluir que as subfrações foram capazes de reduzir o influxo leucocitário, reduzindo
o caráter inflamatório do veneno. Este estudo demonstra, em primeira mão, o efeito
antiveneno da Mimosa tenuiflora, uma planta típica do bioma da caatinga.

Palavras-chave: Tityus serrulatus, Mimosa tenuiflora, antiveneno, citocinas.
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CÓDIGO: SB1476
TÍTULO: Patologias que acometem a mulher durante o puerpério.
AUTOR: LEONARDO JOSÉ DANTAS PINHEIRO DE ARAÚJO
ORIENTADOR: ROSINEIDE SANTANA DE BRITO

Resumo:

Trata-se de uma pesquisa do tipo exploratória com abordagem quantitativa,
utilizando-se a estatística descritiva. Objetivou-se verificar a incidência de patologias e agravos
que acometem a mulher durante o puerpério. O estudo foi realizado no município de Lajes,
RN, Brasil. Participaram da investigação 15 puérperas adscritas nas áreas de abrangência da
Estratégia Saúde da Família do município, selecionadas intencionalmente. O projeto de
pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte onde obteve parecer favorável nº 443/2009 e CAAE 0228.0.051.000-09. A
coleta de dados ocorreu nos meses de janeiro e fevereiro de 2013 por meio de roteiro de
entrevista preestabelecido. Identificou-se que os principais problemas de saúde relatados
pelas puérperas foram cefaleia, febre, dores musculares, ingurgitamento e fissura mamária,
disúria, sono ou reposo interrompido, vertigem, anemia, hemorroida, dor torácica, secreção
vaginal e hipertensão. Além disso, observaram-se dificuldades como: cuidados com recémnascido; para amamentar; nervosismo; insegurança em pegar na criança. Conclui-se que a
mulher está exposta a problemas de saúde no puerpério, os quais são muitas vezes
desvalorizados. Espera-se que esses resultados possam contribuir para o desenvolvimento de
ações municipais voltadas para a promoção, prevenção, proteção e recuperação à saúde das
puérperas bem como efetivar a consulta pós-parto e estimular a participação das puérperas.

Palavras-chave: Enfermagem Obstétrica; Puerpério; Complicações puerperais; Patologia.
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CÓDIGO: SB1478
TÍTULO: Atenção à saúde da pessoa idosa na Estratégia Saúde da Família: Ações
multiprofissionais
AUTOR: PEDRO HENRIQUE SILVA DE FARIAS
ORIENTADOR: REJANE MARIA PAIVA DE MENEZES
CO-AUTOR: THAIS MOREIRA DOS SANTOS

Resumo:

O objetivo é caracterizar os profissionais da equipe multiprofissional da Estratégia
Saúde da Família em Santo Antônio-RN e identificar as ações de saúde no atendimento à
pessoa idosa. Estudo de caso, realizado em nove Unidades de Saúde sendo quatro na zona
urbana e cinco na rural. A população do estudo foi de 89 profissionais e uma amostra
intencional de 80 profissionais, nove deles não aceitaram participar. Utilizou-se um
questionário estruturado sobre as ações com idosos na atenção básica. Os resultados
analisados pela estatística simples, apresentados em tabelas, gráficos e quadros. Observou-se
que 70% dos profissionais são de nível médio; 77,5% do sexo feminino e idades entre 30-34
anos (32,50%); Quanto ao ano de conclusão 52,50% concluíram há 10 anos e nenhum dos 24
entrevistados possuem qualificação na área da gerontologia. Quanto às ações realizadas junto
ao idoso, 91,25% realizam visita domiciliária, 88,75% acolhimento e 77,5% conhecem seus
hábitos de vida, valores culturais, éticos e religiosos, sua família e comunidade; 51,25%
complementam as ações com ações intersetoriais; 50% participam de grupos, 33,75% usam a
caderneta do idoso e 11,25% fazem o plano terapêutico singular. Conclui-se que as ações de
promoção à saúde são incipientes e não tem sido prioridade dos profissionais. A falta do
rastreamento e identificação de idosos frágeis e o seu controle em domicilio, contribuem para
uma atenção integral ao idoso com limitações na atenção básica de saúde.

Palavras-chave: Pessoa Idosa; Estratégia Saúde da Família.
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CÓDIGO: SB1480
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA HAART NA REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA DE NEOPLASIAS
EM PACIENTES PORTADORES DE HIV/AIDS COMPARADOS AOS TRANSPLANTADOS: UMA
REVISÃO SISTEMÁTICA E/OU METANÁLISE
AUTOR: PAULO HENRIQUE MOURA COSTA LIMA
ORIENTADOR: ANA KATHERINE DA SILVEIRA GONCALVES DE OLIVEIRA

Resumo:

Após o advento da terapia antirretroviral altamente efetiva (HAART), diversos estudos
demonstraram mudanças na incidência das neoplasias definidoras e não-definidoras de AIDS
entre pacientes que vivem com HIV/AIDS. Nós realizamos uma revisão sistemática de estudos
observacionais que avaliaram a incidência de malignidades antes e após o início da HAART em
pessoas com HIV/AIDS. Estudos elegíveis foram procurados até maio de 2013 nas seguintes
bases de dados: Pubmed, Embase, Scielo, Cancerlit e Google Scholar. Neste estudo,
determinamos o Risk Ratio para desenvolver câncer comparando os períodos pré e pósHAART. Vinte e um artigos relevantes foram encontrados, envolvendo mais de seiscentas mil
pessoas com HIV/AIDS e 10891 novos casos de câncer. O risco para o desenvolvimento de
sarcoma de Kaposi (RR=0.30, IC95%: 0.28-0.33) e linfoma não Hodgkin (RR=1.46, IC95%: 0.480.56) diminui, em contrapartida, o risco para desenvolver câncer cervical invasivo aumentou
(RR=1.46, IC95%: 1.09-1.94). Dentre as neoplasias não definidoras, o risco geral aumentou
após a introdução da HAART (RR=2.00 IC95%: 1.09-1.94). A incidência das neoplasias
definidoras de AIDS aumentou, enquanto que houve um aumento na incidência das neoplasias
não definidoras após a introdução da HAART, provavelmente devido a um melhor controle da
replicação viral, um incremento do sistema imune e na sobrevida, proporcionados pelas novas
drogas disponíveis.

Palavras-chave: HAART, AIDS, câncer, incidência, revisão sistemática.
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CÓDIGO: SB1482
TÍTULO: Orientação de aluno para quantificação da proteina BDNF em hipocampo de
camundongos após exposição a novos objetos
AUTOR: THAYS FERREIRA RAMALHO PESSOA
ORIENTADOR: BRUNO LOBAO SOARES

Resumo:

A dopamina regula tanto o sono quanto o processo de formação de memórias,
enquanto o sono desempenha função essencial na consolidação de diferentes tipos de
memórias. Anteriormente, observamos que o bloqueio dopaminérgico, mediado pelo
antagonista D2 Haloperidol (halo ?0,3 mg/kg), causou um prejuízo mnemônico em
camundongos submetidos ao teste de preferência por objetos novos, quando testados no
período da manhã, mas não durante a noite. Devido à maior ocorrência de episódios de sono
durante a fase clara dos roedores, acreditamos que esse déficit pode estar associado a cascata
de plasticidade hipocampal que envolve a expressão de diferentes moléculas em períodos
distintos após a exposição ao estímulo mnemônico inicial. Para testar tal hipótese, realizamos
imunohistoquímica em tecidos de animais controle não expostos, bem como de animais
expostos aos objetos com posterior injeção de halo ou salina (veículo - VH), perfundidos 3, 6 e
12h após o estímulo inicial. Quantificamos a expressão hipocampal (CA1,CA3 e GD) de BDNF,
através de densitometria. Observamos um aumento parcial de BDNF em 12h, apenas no GD.
Considerando-se o melhor desempenho diurno na consolidação de memórias, assim como a
função do halo na regulação do sono, propomos que esses efeitos ocorram devido à supressão
do sono REM após a injeção de halo. Concluímos que o antagonismo de receptores D2 pode
prejudicar sistemas mnemônicos, levando tanto a redução de plasticidade sináptica quanto a
déficits no aprendizado.

Palavras-chave: Dopamina, sono, consolidação de memória, BDNF.
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CÓDIGO: SB1489
TÍTULO: Condições Higiênico-Sanitárias de Produtos de Goiaba e Caju Durante o
Armazenamento
AUTOR: LILLIAN KARIELLY DE ARAÚJO GOMES
ORIENTADOR: ANGELA MARIA SOARES CARDONHA

Resumo:

É de grande destaque na agroeconomia brasileira atual o desenvolvimento da
fruticultura. A partir desse processo produtivo é desenvolvida uma grande variedade de
produtos, dentre eles os doces. Esses produtos passam por um alto nível de processamento e
de manipuladores, estes aspectos podem ser decisivos no processo de contaminação
microbiana, caso os padrões higiênico-sanitários não sejam seguidos. Nesse sentido, se
constitui como objetivo geral do presente trabalho avaliar a qualidade microbiológica de doces
em calda e em pasta obtidos do processamento de goiaba e caju, durante o armazenamento
refrigerado. Para tanto foram realizadas análises de coliformes a 45°C, pesquisa de Salmonella
e contagem de bolores e leveduras, segundo a FDA (1992). Estas foram feitas a partir da coleta
de uma amostra de doce de goiaba em calda, uma de doce de goiaba em pasta, uma de caju
em calda e uma de caju em pasta, totalizando quatro amostras de cada um dos dois
produtores de doces artesanais de Natal, RN. As análises foram realizadas no tempo 0 (logo
após o processamento) e a cada 30 dias, durante o armazenamento refrigerado, até completar
120 dias. Como resultados deste estudo constatou-se ausência de coliformes a 45°C, ausência
de Salmonella e algumas amostras apresentaram contagem de bolores e leveduras superior ao
valor máximo estabelecido, não havendo relação com o período de armazenamento
refrigerado.

Palavras-chave: Doce de goiaba; Doce de caju; Qualidade microbiológica.
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CÓDIGO: SB1490
TÍTULO: Investigação do papel de receptores do tipo 5-HT7 da substância cinzenta
periaquedutal dorsal na modulação de comportamentos relacionados à ansiedade causados
pela retirada do etanol
AUTOR: ICARO ALEKSEI DE SOUSA PINTO
ORIENTADOR: VANESSA DE PAULA SOARES RACHETTI

Resumo:

Introdução: Mulheres na fase pré-menstrual podem apresentar ansiedade e
depressão, sintomas da síndrome disfórica pré-menstrual. Neste caso, vem sendo sugerido a
fluoxetina como tratamento. Ratas na fase do diestro tardio (que corresponde à fase prémenstrual na mulher) apresentam comportamento do tipo ansiogênico, que vem sendo
relacionado à queda nos níveis de progesterona e de seu metabólito alopregnanolona (ALO). O
objetivo do trabalho é testar a hipótese de que baixos níveis de ALO durante o diestro tardio
reduzam a eficácia de fármacos BDZ. Métodos: No Exp. 1 ratas Wistar (90-120 dias) foram
submetidas ao lavado vaginal e divididas em diestro precoce, diestro tardio, proestro e estro
(fases do ciclo estral). Ratas em cada fase do ciclo receberam a administração (i.p.) de veículo
ou diazepam (1mg/Kg/mL) e, 30 minutos após, foram submetidas ao labirinto em cruz elevado
(LCE). No Exp. 2, ratas na fase do diestro tardio foram divididas nos grupos
fluoxetina/diazepam; fluoxetina/veículo; veículo/diazepam; veículo/veículo e submetidas, 30
minutos após a última injeção, ao LCE. Resultados: No Exp. 1, o efeito do tipo ansiolítico não
foi observado no diestro tardio. Já no Exp.2 a fluoxetina favoreceu o efeito do tipo ansiolítico
do diazepam nesta fase. Conclusão: Os dados obtidos corroboram com a hipótese de que
baixos níveis de progesterona e de alopregnanolona no diestro tardio reduza a eficácia de
benzodiazepínicos.

Palavras-chave: fluoxetina, ansiedade, diazepam, alopregnanolona.
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CÓDIGO: SB1491
TÍTULO: Evolução da visão de cores em seres humanos: importância da detecção de alimentos
por homens e mulheres.
AUTOR: HELDER HENRIQUE ALVES DE MEDEIROS
ORIENTADOR: DANIEL MARQUES DE ALMEIDA PESSOA

Resumo:

Os primatas do Velho Mundo, incluindo o ser humano, apresentam um tricromatismo
uniforme, caracterizado pela existência de machos e fêmeas tricromatas. Enquanto nos
primatas não-humanos, dicromatismo e tricromatismo anômalo tem incidências de 0,01%, na
população humana esses valores podem chegar a 8% para os homens. Isso pode ser possivel
pelo surgimento dos primeiros vilarejos, a domesticação de animais e o cultivo de plantações.
Nas sociedades humanas de caçadores-coletores havia uma divisão de tarefas (mulheres
coletavam alimentos de origem vegetal, enquanto homens ficavam responsáveis pela caça).
Nosso objetivos é avaliar as vantagens perceptuais apresentadas por tricromatas homens e
mulheres na detecção de alimentos. Foram utilizados 40 humanos (20 homens e 20 mulheres),
que identificaram fotos de árvores frutificadas em meio a fotos de árvores sem frutos dentre
quatro fotos apresentadas. Foi medido o tempo de resposta para cada conjunto de fotos. Os
frutos foram classificados em três categorias: frutos azuis e roxos; frutos conspícuos; e frutos
crípticos. Os resultados mostram que os homens foram mais rápidos do que as mulheres na
detecção dos frutos conspícuos e escuros pequenos e em relação a dimensão do estimulo,
para os frutos conspícuos de dimensões maiores os homens continuam com uma vantagem
sobre as mulheres na tarefa de detecção. Essa maior latência de tempo que as mulheres
apresentaram, pode ser devido ao fato de elas estarem analisando melhor os frutos.

Palavras-chave: Visão de cores; Humanos; Sexo; Interação de campo estendido; Frutos.
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CÓDIGO: SB1493
TÍTULO: Variação morfológica do espinho rostral no camarão Xiphopenaus kroyeri (Heller,
1862) (Crustacea, Decapoda, Penaeidae): Uma abordagem Multivariada
AUTOR: THAYS DA SILVA EMERENCIANO
ORIENTADOR: FULVIO AURELIO DE MORAIS FREIRE

Resumo:

Os adultos do camarão Xiphopenaeus kroyeri, apresentam um dimorfismo sexual
conspícuo, com presença de télico nas fêmeas e petasma nos machos, no entanto na fase
juvenil, onde os camarões possuem menores tamanhos esta detecção é menos acurada. O
rostro é uma estrutura morfológica que sofre alteração durante o desenvolvimento
ontogenético do animal. A inspeção deste parâmetro pode determinar um crescimento
diferenciado entre machos e fêmeas, tornando-se um novo critério de identificação de gênero
sexual. As análises morfométricas multivariadas possuem uma aplicação extensa e
amplamente certificada na literatura. Dessa forma, o objetivo foi analisar diferenças
morfológicas do espinho rostral de X. kroyeri entre sexos através de análises morfométricas
multivariadas. No período de julho de 2001 a junho de 2003, camarões da espécie X. kroyeri
foram coletados em Ubatuba, São Paulo. Os animais foram divididos em classes de tamanho
por comprimento cefalotoráxico e identificados segundo as características sexuais primárias,
observando-se nos machos a presença de petasma e nas fêmeas a presença de télico. Um total
de 487 exemplares foram mensurados. Diferença na curvatura do rostro foi encontrada, sendo
os machos apresentando um rostro menos angular (mais agudo) e mais comprido, já as fêmeas
um rostro mais curto e mais angular (mais obtuso). Provavelmente, evidenciando um fator
limitante de dimorfismo sexual da espécie.

Palavras-chave: Recursos pesqueiros, Dimorfismo sexual, sete-barbas.
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CÓDIGO: SB1500
TÍTULO: Avaliação do Potencial Antidepressivo de compostos imidazolidínicos
AUTOR: MÁRCIA NATÁLIA DA SILVEIRA PINTO
ORIENTADOR: MANUELA DOS SANTOS CARVALHO

Resumo:

O principal modelo experimental utilizado para avaliação de atividade antidepressiva
de novas substâncias antidepressivas é o teste do nado forçado (TNF) (Porsolt, 1977; 1978)
que se baseia em colocar o animal em uma situação incômoda, da qual não é possível escapar,
avaliando a redução do tempo de imobilidade como parâmetro de atividade antidepressiva
(Bruna de Oliveira Cassettari, Mirtes Costa, Celso Acácio Rodrigues de Almeida Costa). Durante
os testes foi utilizado como fármaco padrão a Nortriptilina, trata-se de um fármaco
antidepressivo tricíclico e o composto alvo dos testes foi o MS-06 que é um derivado
imidazolidinico, os derivados imidazolidinicos são produtos sinteticos que têm inumeras
aplicações onde muito deles apresentam atividade farmacologica no SNC como a fenitoína que
é utilizada como anticonvulsivante.

Palavras-chave: MS-06, teste do nado forçado, Nortriptilina, Salina.
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CÓDIGO: SB1502
TÍTULO: Relação entre o Programa Pet-Saúde e o desempenho no ENADE de alunos
concluintes dos Cursos de Odontologia no Brasil.
AUTOR: PEDRO HENRIQUE SETTE DE SOUZA
ORIENTADOR: LUIZ ROBERTO AUGUSTO NORO

Resumo:

Todos os movimentos e discussões envolvendo o modelo de atenção e a formação de
profissionais são importantes, não só pela necessidade de formação de pessoal para o SUS,
mas também como forma de buscar alternativas para a melhoria da atuação dos profissionais
inseridos no sistema, de modo que as práticas possam responder adequadamente à
complexidade dos problemas encontrados na realidade de saúde no âmbito dos serviços. O
PET-Saúde é o exemplo mais expressivo na tentativa de aproximação entre
ensino/serviço/comunidade para a promoção da convergência das atividades educativas com
as atuais demandas da organização do sistema de saúde, mediante a consecução de avanços
nos projetos pedagógicos articulados com práticas de saúde, conceitos e princípios do SUS. A
principal problemática deste projeto, portanto, é compreender quanto o Programa PET-Saúde
efetivamente contribuiu para a reorientação da formação dos cursos de graduação em saúde a
partir dos resultados do desempenho dos alunos concluintes no ENADE 2010. Estudo ecológico
que analisou dados globais de populações (instituições de ensino superior) comparando o
desempenho no ENADE. Construiu-se um banco de dados para então ser feita a comparação
do desempenho dos cursos de graduação de Odontologia participantes do PET-Saúde com
aqueles não participantes.

Palavras-chave: Odontologia, PET-Saúde, ENADE.
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CÓDIGO: SB1503
TÍTULO: Percepção de Enfermeiros e Médicos sobre a Segurança do Paciente no Atendimento
Pré-Hospitalar
AUTOR: YOLE MATIAS SILVEIRA DE ASSIS
ORIENTADOR: FRANCIS SOLANGE VIEIRA TOURINHO

Resumo:

Introdução: O fato do homem está vulnerável a sofrer algum tipo de agravo, o torna
suscetível a precisar de atendimento de urgência no local da cena, de modo a minimizar
alguma conseqüência através de um atendimento pré-hospitalar precoce e adequado. Desse
modo, caso ocorra alguma irregularidade durante a prática do cuidado neste tipo de situação,
poderão surgir sérias irregularidades na assistência prestada. Objetivo: analisar e descrever os
fatores relacionados à segurança do paciente no atendimento pré-hospitalar, junto com a
equipe assistencial. Metodologia: Estudo quantitativo do tipo observacional transversal
prospectivo. Foi utilizada a técnica de analise fotográfica para a coleta dos dados, método que
consiste no uso da fotografia digital proveniente do Desenvolvimento do Instrumento de
Avaliação de Fotografia Digital, uma pesquisa da Faculdade de Enfermagem da Universidade
de Alberta, Canadá. Resultados: a idade média dos profissionais participantes foi de 39,7 anos;
o tempo médio de trabalho no serviço de urgência é de 7 anos e 10 meses; no quesito
escolaridade 75% (12) eram técnicos de enfermagem. Em sua totalidade, 93,75% (15) dos
profissionais entrevistados possuem o curso Basic Life Support (BLS); 75% (12) responderam
conhecem a temática segurança do paciente; e 81,25 (13) possuem outro emprego em
serviços de urgência.

Palavras-chave: Enfermagem em Emergência; Fotografia; Gerenciamento de Segurança.
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CÓDIGO: SB1513
TÍTULO: Orientação de discente para o estudo de preferência estética de roedores
AUTOR: LESLIE PEREIRA TEIXEIRA
ORIENTADOR: BRUNO LOBAO SOARES

Resumo:

PREFERÊNCIA EXPLORATÓRIA EM RATOS
O teste de objetos novos tem sido padronizado como método para avaliação de
consolidação de memória e avaliação de preferência exploratória em roedores. Os padrões
geométricos de objetos que despertam essa preferência são mal compreendidos. Em
humanos, sabe-se que proporções corpóreas próximas à razão áurea (1,618) são consideradas
"estéticas" e, através de estudos de fMRI, é possível observar ativações no sistema límbico
quando indivíduos são expostos a tais proporções. Neste trabalho, procuramos, em ratos, uma
possível preferência exploratória entre objetos com discretas variações nas proporções, e que
poderiam revelar preferência por objetos novos apresentados 24 horas após a primeira
exposição.
No primeiro dia, ratos de linhagem albina Wistar (Rattus norvegicus) machos adultos
foram expostos a 3 objetos de aço compostos por 3 esferas empilhadas, com diâmetros de 3
diferentes proporções ? 1.2; 1.618/razão áurea; 1.8. Após 24 horas, esses animais foram
expostos a esses mesmos objetos juntamente com 3 novos objetos cilíndricos de aço (mesma
proporção, altura e tamanho dos objetos esféricos).
De modo geral, os gráficos gerados revelaram um maior tempo de exploração no
objeto de proporção 1.2, indicando a existência de um possível padrão de preferência. Foram
encontrados resultados significantes quando comparados os objetos 1.8 e 1.2. Dessa forma, é
possível afirmar a existência de uma preferência ?estética? inata espécie-específica.

Palavras-chave: exploração de objetos; proporção áurea; preferência estética; roedores.

344

XXIV CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA

CÓDIGO: SB1516
TÍTULO: DESENVOLVER E OTIMIZAR PARÂMETROS TÉRMICOS APLICÁVEIS AO CONTROLE DE
QUALIDADE DE MEDICAMENTOS INDUSTRIALIZADOS
AUTOR: THAYS SANTOS OLIVEIRA
ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO

Resumo:

Retinóides são muito utilizados em condições comuns, em peles pigmentadas,
incluindo melasma, hiperpigmentação pós-inflamatória, quelóides e pseudofoliculitis barba.
Para adquirir as propriedades de liberação de fármaco desejadas e para a estabilidade ideal, os
excipientes são normalmente incluídos na formulação. Para a detecção de interações físicas e
químicas, diferentes técnicas analíticas têm sido usadas como a Termogravimetria (TG),
Análise Exploratória Diferencial (DSC), Análise Térmica Diferencial (DTA). O objetivo do
trabalho foi analisar compatibilidade fármaco/excipiente, utilizando técnicas térmicas:
Termogravimetria (TG) e Análise Térmica Diferencial (DTA). O fármaco foi analisado em sua
forma pura e em associações. Cinco excipientes foram analisados, dentre eles puderam ser
percebidas interações com a Glicerina, onde a temperatura de decomposição do fármaco foi
reduzida, indicando uma possível alteração na estabilidade do fármaco. Os demais excipientes
Álcool cetoestearílico, Metilparabeno, EDTA de dissódico e Hidroxipropilmetilcelulose,
apresentaram interação, porém de forma que a temperatura de decomposição do fármaco foi
prolongada, deslocando os seus respectivos picos para a direita, mantendo a estabilidade
desejada.A utilização da análise térmica como método para caracterizar uma uma substância
termicamente, é uma importante ferramenta na avaliação da qualidade do medicamento na
fase de pré-formulação.

Palavras-chave: Ácido Retinóico, Análise Térmica, interações fármaco/excipiente.
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CÓDIGO: SB1518
TÍTULO: CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS E PERFIL DE SAÚDE ORAL
AUTOR: RAYANNE KARINA SILVA CRUZ
ORIENTADOR: MARIA ANGELA FERNANDES FERREIRA

Resumo:

A condição socioeconômica e o espaço vêm sendo destacados como determinantes
respeitáveis na situação de saúde bucal da população. O presente estudo ecológico com
agregados espaciais, tendo como unidade de análise os 26 estados brasileiros e o Distrito
Federal, avaliou a relação entre indicadores de saúde bucal e indicadores socioeconômicos e
sua distribuição dentro do território brasileiro, para o ano de 2009. Os dados socioeconômicos
foram obtidos da PNAD 2009 e IPEA 2009, os dados cartográficos do IBGE e o CPO-D de cada
Estado foi obtido através de um cálculo ponderado com os dados do Projeto SBBrasil 2010. Os
dados foram georreferenciados através do Terraview 4.1.0 e GeoDa 0.9.5. Houve
autocorrelação espacial significativa para as variáveis estudadas, exceto para o índice de GINI.
Os estados com os menores índices CPO-D aos 12 anos, nas regiões sul e sudeste, formaram
aglomerados espaciais com melhores rendas e taxa de escolaridade. As piores taxas de
analfabetismo e de pobreza formaram aglomerados espaciais nos estados do norte e nordeste,
as quais possuem os mais altos índices CPO-D aos 12 anos. Na análise bivariada, renda familiar
per capita apresentou correlação espacial negativa com CPO-D, enquanto que taxa de
escolaridade, taxa de analfabetismo e taxa de pobreza mostraram uma correlação positiva.
Apesar dos evidentes avanços no declínio do índice CPO-D nos últimos anos, ainda persiste um
quadro de iniquidade na distribuição da doença.

Palavras-chave: Índice CPO-D, Desigualdade Social, Desigualdades em Saúde.
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CÓDIGO: SB1520
TÍTULO: Elaboração de Matrizes para Registros Neurofisiológicos
AUTOR: BRYAN DA COSTA SOUZA
ORIENTADOR: ADRIANO BRETANHA LOPES TORT

Resumo:

Nesse trabalho investigamos a dinâmica de um tipo específico de acoplamento entre
frequências, o acoplamento fase-amplitude, em ratos realizando uma tarefa em um labirinto
em cruz. Para tanto, analisamos os potenciais de campo local (LFPs) provenientes de eletrodos
implantados no hipocampo do animal através de procedimento cirúrgico invasivo. Utilizando
uma ferramenta chamada comodulograma, que usa a divergencia Kullback-Leibler medir o
indice de modulação entre duas bandas de frequência, achamos um aumento na comodulação
durante os periodos de tomada de decisão. Tal aumento está relacionado a fase de teta e a
amplitude de outras duas faixas: 60-100 Hz, 'high gamma' (HG) e 120-160 Hz, 'high frequency
oscillations' (HFO) e está de acordo com evidências prévias do envolvimento de tais
frequencias no processo de tomada de decisão.

Palavras-chave: acoplamento, tomada de decisão, hipocampo.
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CÓDIGO: SB1521
TÍTULO: ESTUDO DO PAPEL DA PROTEÍNA XPC NA REGULAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO CELULAR DE
APE1 E PARP-1
AUTOR: STHEPHANIE NASSIF PINHEIRO
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ
CO-AUTOR: JÉSSYKA FERNANDA SANTIAGO MONTE
CO-AUTOR: JULLIANE TAMARA ARAUJO DE MELO

Resumo:

O peróxido de hidrogênio (H2O2) está envolvido em importantes funções celulares.
Porém, em situações de estresse oxidativo, o H2O2 pode oxidar biomoléculas como o DNA. A
remoção dos danos oxidativos é realizada principalmente pela via de reparo por excisão de
bases (BER), na qual a proteína APE1 atua na regulação de respostas celulares ao estresse
oxidativo. Além disso, têm sido descrito a participação do reparo por excisão de nucleotídeos
(NER) na remoção de danos oxidativos e na estimulação da função de reparo da APE1 por
proteínas da via NER. O objetivo deste estudo foi analisar os níveis de expressão e a localização
celular de APE1 em células proficientes e deficientes na via NER. Os resultados evidenciaram
que APE1 se encontra ligada à cromatina na linhagem deficiente em XPA e CSB bem como na
linhagem proficiente em reparo MRC5. Contudo, APE1 foi liberada da cromatina após indução
de estresse oxidativo em células deficientes na proteína XPC, as quais expressam baixos níveis
de APE1. Adicionalmente, verificamos que nas linhagens deficientes em XPA e CSB APE1 está
presente na mitocôndria antes e após o tratamento, enquanto que na linhagem deficiente em
XPC APE1 é translocada do núcleo para a mitocôndria somente após indução de estresse
oxidativo. Esses resultados indicam que a proteína XPC possui um papel na regulação da
expressão de APE1 e, possivelmente, na regulação da atividade de APE1.

Palavras-chave: BER, NER, estresse oxidativo, peróxido de hidrogênio, Mitocôndria.
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CÓDIGO: SB1525
TÍTULO: Levantamento das Bromélias de Áreas de Caatinga
AUTOR: EDUARDO CALISTO TOMAZ
ORIENTADOR: LEONARDO DE MELO VERSIEUX

Resumo:

A família Bromeliaceae é atualmente representada por cerca de 3000 espécies com
distribuição neotropical, das quais aproximadamente 1200 podem ser encontradas no Brasil.
Deste total apenas 18 são citados para o Rio Grande do Norte, no entanto a falta de estudos
envolvendo esta família no estado nos leva a crer que este número é inferior bem à ao real. Os
principais objetivos deste trabalho foram a organização de um banco de dados digital para
Bromeliaceae do Rio Grande do Norte e do Brasil e levantamento de bromélias no RN. Dados
de vários herbários do Brasil e alguns do exterior foram processados que para serem incluídos
neste banco de dados do software BRAHMS. O levantamento foi realizado por meio de
atividades de campo no Parque das Dunas de Natal (PQD) e em áreas de caatinga do interior
do estado. Ao todo 778 registros foram adicionados ao BRAHMS, onde todos os dados
disponíveis sobre as bromélias do RN ou CE foram incluídos. Três espécies de bromélias foram
identificadas no PQD e cinco foram encontradas nas áreas de caatinga visitadas no interior do
RN. Orthophytum disjunctum e Tillandsia paraibensis foram espécies encontradas na caatinga
que ainda não possuíam nenhum registro para o Rio Grande do Norte. Os achados feitos no
interior do Rio Grande do Norte reforçam a idéia de que ainda há muito para ser descoberto
nas áreas de caatinga, que ainda são insuficientes amostradas. Ressalta-se então a importância
de um maior esforço para o estudo destas áreas.

Palavras-chave: Bromeliaceae, Caatinga, Banco de dados, Rio Grande do Norte.

349

XXIV CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA

CÓDIGO: SB1526
TÍTULO: Análises citogenéticas e morfológicas em espécies ícticas do litoral brasileiro e ilhas
oceânicas
AUTOR: KARLLA DANIELLE JORGE AMORIM
ORIENTADOR: WAGNER FRANCO MOLINA
CO-AUTOR: ROBERTA GODOY DA COSTA NUNES
CO-AUTOR: PAULO AUGUSTO DE LIMA FILHO
CO-AUTOR: GIDEAO WAGNER W FELIX DA COSTA

Resumo:

O peixe recifal C. multilineata, popularmente conhecido como tesourinha apresenta
larga distribuição geográfica, ocupando áreas do norte ao sul do Atlântico Ocidental.
Exemplares foram coletados no ASPSP e submetidos às análises citogenéticas através da
coloração convencional, com Giemsa, técnica de Ag-RONs, bandamento-C e coloração com
fluorocromos Mitramicina e DAPI. As análises citogenéticas revelaram cariótipo invariante para
a população, com 2n=48 (48a; NF=48). Sítios Ag-RONs (MM+/DAPI-) foram detectados no
braço curto do maior par 1. Pequenos blocos heterocromáticos foram identificados na região
centromérica em grande parte dos cromossomos e de forma conspícua nas regiões
organizadoras nucleolares. Através das metodologias empregadas não foram reveladas
diferenciações em relação a populações provenientes do litoral do Brasil. A estabilidade
cariotípica das populações da espécie, mesmo separadas por largo espaço oceânico, podem
indicar manutenção de fluxo gênico entre elas.

Palavras-chave: Citogenética de peixes; estase cariotípica; ilhas oceânicas.
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CÓDIGO: SB1528
TÍTULO: Caps-ad em Natal-RN e a Política de Redução de Danos
AUTOR: MONIQUE DE SOUTO LEAL
ORIENTADOR: JACILEIDE GUIMARAES

Resumo:

O presente estudo teve como objetivo analisar a perspectiva acerca do saber e prática
de profissionais de um CAPS ad no município de Natal a respeito da Redução de Danos (RD) em
álcool e outras drogas. Para tal verificar o conhecimento dos profissionais de Caps-ad do
município de Natal-RN sobre a Política de RD, relacionar o conhecimento dos profissionais de
um CAPS ad de Natal quanto à política de RD, e enumerar as ações programáticas à RD na
referida instituição. A pesquisa se configurou enquanto exploratória, descritiva e de
abordagem qualitativa. O material recolhido em campo foi analisado utilizando-se como
método a análise de conteúdo de Minayo. Os resultados apontaram para uma proximidade
conceitual entre a estratégia de RD e a prática dos profissionais. Ainda há modelos discursivos
de resistência à estratégia, como o jurídico-moral, com espaço significativo entre esses
profissionais, contudo há o reconhecimento da necessidade de práticas mais socializadoras e
menos repressoras condizentes com a RD, evidenciando uma compreensão fundamentada dos
profissionais acerca da RD. Há um número reduzido de atividades programáticas no interior
desse CAPS ad que guardam relação com a estratégia da RD. Muitas das práticas adotadas
pelos profissionais do CAPS ad demonstram que houve uma mudança postural e de processo
de trabalho em detrimento das novas necessidades que as demandas trouxeram, dessa forma
faz-se necessária a valorização do papel desempenhado por esses agentes.

Palavras-chave: CAPS ad. Redução de Danos.
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CÓDIGO: SB1529
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA CINÉTICA-FUNCIONAL DOS MÚSCULOS DO ASSOALHO PÉLVICO E SUA
RELAÇÃO COM A CONTINÊNCIA URINÁRIA NO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO DE
COLPOPERINEOPLASTIA: APRENDIZAGEM DIFERENCIADA
AUTOR: THAISSA HAMANA DE MACEDO DANTAS
ORIENTADOR: KARLA VERUSKA MARQUES CAVALCANTE DA COSTA

Resumo:

O objetivo do estudo foi avaliar a cinética-funcional dos músculos do assoalho pélvico
(MAP) e sua relação com perda urinária antes e após a colpoperineoplastia das usuárias do
HUAB no município de Santa Cruz-RN. É um estudo do tipo observacional, individuado de corte
transversal por inquérito em instituição de saúde. Para o registro de parâmetros cinéticofuncionais foi utilizados a avaliação funcional do assoalho pélvico: Escala de Oxford e o
aparelho Miofeedback Perina®; para registro de perdas urinárias o ?pad test? e para avaliação
da qualidade de vida foi utilizado o ICIQ - SF.
Das 15 mulheres avaliadas, apenas 6 aceitaram participar da reavaliação. Destas
33,33% ainda apresentam queixa de incontinência urinária, e deste percentual os principais
sintomas referidos na fase de enchimento foi urgência miccional (33,33%) e polaciúria
(33,33%), enquanto que na fase de esvaziamento o sintoma mais frequente foi gotejamento
pós-miccional (33,33%), com maior frequência no período diurno (100%). Na avaliação da
força muscular houve aumento em 66,7% de acordo com a escala de Oxford e com o aparelho
Miofeedback Perina, a média entre as pacientes passou de 14,06 para 20,53 para fibras tônicas
e de 23,33 para 29,06 para fibras fásicas. Na classificação do impacto da Incontinência, de
acordo com o ICIQ-SF 60% impacto leve, 20% grave e 20% nenhum impacto, mostrando que a
incontinência gera na maioria algum grau de desconforto. No pad test 100% se apresentaram
sem perdas.

Palavras-chave: Incontinência urinária, colpoperineoplastia, músculos assoalho pélvico.
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CÓDIGO: SB1530
TÍTULO: Perfil dos idosos atendidos na Estratégia Saude da Família no Município de Santa Cruz
-RN: uma avaliação das condições de saúde
AUTOR: JOILMA DE LIMA CABRAL
ORIENTADOR: VILANI MEDEIROS DE ARAUJO NUNES

Resumo:

O Brasil não é mais o mesmo, é um país que possui uma composição nova, formada de
muitos indivíduos com mais de 60 anos, os idosos. O último censo, realizado no ano 2000, pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revelou que o número de pessoas com
sessenta anos ou de mais idade se aproxima de 14,5 milhões, com projeções para cerca de 32
milhões em 2025, o que o colocará na sexta posição entre os países com maior proporção de
idosos no mundo. Passou de 7,3% de idosos em 1991 para 8,6% em 2000, com projeções para
15,1% em 2025 (IBGE, 2000).
Com a pesquisa realizada observou-se uma predominância de idosos pertencentes ao
sexo feminino refletindo a longevidade das mulheres em relação aos homens fenômeno que
tem sido atribuído a fatores como: menor exposição a determinados fatores de risco,
notadamente no trabalho (riscos ocupacionais); menor prevalência de tabagismo e uso de
álcool; diferenças quanto à atitude em relação a doenças e incapacidades, ou seja, as mulheres
utilizam os serviços de saúde com maior freqüência, e, por último, maior cobertura da
assistência gineco-obstétrica (RAMOS, 1999; FELICIANO; MORAES; FREITAS, 2004).

Palavras-chave: envelhecimento; idosos; saúde.
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CÓDIGO: SB1531
TÍTULO: ESTUDO DA QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS ATENDIDOS EM U NIDADE SAÚDE DA
FAMILIA
AUTOR: LUCAS JOSÉ DE AZEVEDO SILVA
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO COSTA FEITOSA ALVES

Resumo:

INTRODUÇÃO:Trata-se de um estudo que busca Apreender as representações sociais
dos idosos atendidos na unidade de saúde da família, sobre a qualidade de vida
METODOLOGIA:É um estudo exploratório norteada no referencial teórico da Teoria das
Representações Sociais de Serge Moscovici, com sessenta idosos residentes em Natal. Foi
realizado o teste da Associação Livre de Palavras. com as palavras-indutoras: Envelhecimento,
e Atendimento ao Idoso.Os dados obtidos foram analisados através do Soft EVOC
2000.RESULTADOS:Os resultados indicam para envelhecimento, as evocações mais frequentes
foram: velho, idoso, envelhecimento. Assim envelhecimento e doença situam-se no
quadrante superior esquerdo, ou seja, compreendem os elementos do provável núcleo central
No quadrante inferior direito encontrou-se os elementos periféricos medo e rejeição,
reforçam o conteúdo avaliativo negativo associado à ausência de saúde e ao sentimento de
conformismo dos idosos frente ao envelhecimento.Para atendimento ao idoso, as evocações
mais frequentes foram cuidado, doença.CONCLUSÕES: Os resultados obtidos demonstram que
as representações sociais sobre envelhecimento são permeadas de conteúdos negativos; Para
o atendimento ao idoso, são atribuídos os sentidos como: cuidado,doença , levando a
constatar que os idosos ao pensarem o envelhecimento e o atendimento recebido referem
situações que favorecem o alcance de suas possibilidades, assim as disponibilidades das ações
que lhe são oferecidas na USF.

Palavras-chave: Envelhecimento, representações sociais, saúde.
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CÓDIGO: SB1535
TÍTULO: ESTUDO DO EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO COM ZINCO NA OSTEOPENIA DIABÉTICA EM
MODELO EXPERIMENTAL: ANÁLISE DE PARAMETROS BIOQUÍMICOS E EXPRESSÃO DOS mRNAs
DOS GENES RANK, RANKL, OPG, IL-6, IL-1&#946; e TNF-&#945;.
AUTOR: FABRICIO MELO DOS SANTOS
ORIENTADOR: ADRIANA AUGUSTO DE REZENDE

Resumo:

A osteopenia tem sido reconhecida como uma complicação frequentemente associada
a pacientes diabéticos do tipo 1. O objetivo foi avaliar parâmetros ósseos em modelo de
osteopenia diabética tratado com insulina, por 60 dias. Ratos Wistar machos, com 220-250g,
foram divididos em 3 grupos: Controle ? GC (n=5); Diabético por STZ (40 mg/Kg.i.v.) ? GD (n=6);
Diabético por STZ tratado com insulina ? GDI (n=6) . Avaliou-se cálcio total (Ca), cálcio ionizável
(Ca-I), fósforo (P) séricos e a atividade da fosfatase alcalina total (ALP-total), e parâmetros
histomorfométricos e moleculares nos ossos dos animais. Foi observado aumento nas
concentrações séricas de Ca total no GD e GDI quando comparado ao GC, e no GDI quando
comparado ao GD. Aumento atividade da ALP-total nos grupos GD e GDI quando comparado
ao GC, e diminuição no GDI quando comparado ao GD. Diminuição do Ca-I nos GD e GDI
comparado ao GC. Observou-se aumento da distância trabecular e diminuição da espessura
trabecular e o volume ósseo no GD comparado ao GC. Entretanto, diminuição da distância
trabecular e aumento na espessura trabecular e volume ósseo no GDI comparado ao GD. RANK
e OPG apresentaram-se diminuídos no GD comparado ao GC e no GDI comparado ao GD, não
houve alteração para o RANKL. Os resultados demonstram a ação deletéria do estado
hiperglicêmico no metabolismo ósseo que responde com uma relevante perda de massa
óssea, que mediante o tratamento com insulina há a manutenção da massa óssea.

Palavras-chave: Diabetes mellitus, RANK/RANKL/OPG, metabolismo ósseo.
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CÓDIGO: SB1536
TÍTULO: Valor Nutricional da ginga com tapioca comercializada no mercado da Redinha/RN
AUTOR: NATALIE MARINHO DANTAS
ORIENTADOR: KARLA SUZANNE FLORENTINO DA SILVA CHAVES

Resumo:

A ?ginga com tapioca? é um prato típico do litoral Norte do RN, cujo peixe é frito em
óleo de dendê e a tapioca é feita da fécula de mandioca (?goma?). Sendo sua caracterização
química importante para se conhecer o valor nutritivo dessa preparação regional, o objetivo
desse trabalho foi determinar o valor nutricional da ginga com tapioca. A aquisição das
amostras foi realizada em 05 quiosques, escolhidos aleatoriamente, no Mercado da Redinha,
em Natal/RN, principal ponto de comercialização do prato típico, e coletadas conforme
estavam expostas para a venda (peixe frito e tapioca) para evitar modificações em suas
características originais. Em cada um dos 5 quiosques foram coletadas 3 amostras de ginga
com tapioca, em dias diferentes. Foram determinadas separadamente as composições
centesimais do pescado e da tapioca, em triplicata, conforme a metodologia descrita pelo
Instituto Adolfo Lutz. Para a composição média da ginga, encontrou-se: 38,76±5,66 de
umidade; 31,24±2,37 de proteínas; 18,38±2,89 de lipídeos; 6,44±0,71 de cinzas; 5,18±1,59 de
carboidratos, totalizando um valor calórico médio de 311 Kcal. Já a tapioca apresentou as
seguintes médias de composição centesimal: 37,68±0,94 de umidade; 0,80±0,13 de proteínas;
3,26±1,01 de lipídeos; 0,95±0,22 de cinzas; 57,32±1,43 de carboidratos, com um valor calórico
médio de 262 Kcal. A preparação mostrou significativo teor de carboidratos e lipídeos, e sua
técnica de preparo influencia sua composição química.

Palavras-chave: Ginga com tapioca; valor nutricional; composição centesimal.
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CÓDIGO: SB1544
TÍTULO: A AUTOMEDICAÇÃO EM IDOSOS: UM ESTUDO NO MUNICÍPIO DE NATAL
AUTOR: LUCAS DE FARIA BARROS MEDEIROS
ORIENTADOR: GRASIELA PIUVEZAM

Resumo:

O aumento na população idosa provocou uma mudança no perfil demográfico do país
e consequentemente aumentou a demanda por serviços públicos de saúde e por produtos
farmacêuticos. Tal alteração privilegia as farmácias brasileiras, tornando a automedicação um
hábito entre leigos, seja pela publicidade do medicamento ou pela dificuldade de acesso a
prescrição medicamentosa. Objetivos: Com base nessa realidade, este projeto tem como
objetivo Identificar as atitudes relacionadas a automedicação de idosos que freqüentam as
Unidades Básicas de Saúde do município de Natal, RN. Metodologia: Trata-se de um estudo
transversal, descritivo, com idosos que utilizam os serviços ambulatoriais da atenção básica do
SUS no município de Natal-RN. Serão selecionados 726 individuos de ambos os sexos, com
mais de 60 anos, em todos os 5 distritos sanitários da cidade do Natal, que possuam condições
cognitivas de responder ao questionário.

Palavras-chave: Idosos; Automedicação; Geriatria.
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CÓDIGO: SB1550
TÍTULO: Caracterização sociodemográfico de pacientes com úlcera venosa
AUTOR: ISADORA COSTA ANDRIOLA
ORIENTADOR: ANA LUISA BRANDAO DE CARVALHO LIRA

Resumo:

Introdução: Úlceras venosas (UV) são lesões crônicas que acometem, em geral, o terço
distal dos membros inferiores. Esse tipo de úlcera constitui um sério problema de saúde
pública, não apenas por sua prevalência, mas também pelos custos econômicos e sociais
decorrentes do tratamento, da incapacidade e da dependência a ela associadas. Dessa forma,
é relevante identificar as características sociodemográficas desses pacientes para que sejam
planejadas ações condizentes com a realidade local, no sentido de otimizar a assistência de
enfermagem prestada. Objetivo: traçar o perfil socioeconômico dos pacientes com úlcera
venosa atendidos no ambulatório de clínica cirúrgica do Hospital Universitário Onofre Lopes
(HUOL), localizado no município de Natal-Rio Grande do Norte. Metodologia: Estudo
quantitativo, transversal e descritivo, realizado entre os meses de fevereiro e junho de 2012.
Foram entrevistadas 50 pessoas, recrutadas por conveniência do tipo consecutiva. Resultados:
obteve-se média de idade de 59,72 anos, 66% pertenciam ao sexo feminino, 60% possuíam
cônjuge ou companheiro, a média de estudos foi de 4,98 (±3,32) anos e a renda familiar de 2,3
salários mínimos. Encontrou-se, portanto, um perfil de pessoas com úlcera venosa semelhante
ao evidenciado na literatura. Conclusão: diante do exposto, torna-se imprescindível conhecer o
perfil da clientela com úlcera venosa para que possa ser desenvolvido estratégias que visem à
melhoria de suas condições de saúde.

Palavras-chave: Úlcera venosa; Úlcera varicosa; Enfermagem.
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CÓDIGO: SB1556
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL E ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE ALGINATOS
EXTRAIDOS DE ALGAS MARRONS
AUTOR: KAHENA DE QUEVEDO FLORENTIN
ORIENTADOR: LUCIANA GUIMARAES ALVES FILGUEIRA

Resumo:

O alginato é um polissacarídeo ácido encontrado particularmente nas algas marrons e
é conhecido por apresentar propriedade gelificante e garantir rigidez à parede celular dessas
algas. O extrato do alginato nativo obtido da alga marrom Dictyopteris delicatula foi parte
sulfatado para a comparação de possíveis atividades farmacológicas destes compostos. Como
caracterização estrutural o extrato nativo apresentou 36% de açúcar total, 12,35% de ácido
urônico, 1% de proteína e 9,41% de sulfato, e o sulfatado 19%, 19,24%, 0,4% e 28,56%
respectivamente. A presença do grupo sulfato pode ser verificada através do sistema da
eletroforese e pico em 1261cm-1 no IR, atribuído a S=O. Os alginatos sulfatados de
Dictyopteris delicatula apresentaram melhor potencial redutor e atividade antioxidante total
quando comparado com o nativo, o que não ocorreu na atividade sequestradora de radicais
hidroxilas e ação quelante de ferro, onde o alginato nativo apresentou melhor desempenho
que o sulfatado.

Palavras-chave: Alginato, Polissacarídeos ácidos, Alga marrom, Atividade antioxidante.
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CÓDIGO: SB1558
TÍTULO: Implantação de programas específicos à população masculina nas unidades básicas de
saúde sob a ótica de profissionais.
AUTOR: NATHALY ELLEN MARIA SILVA FERREIRA
ORIENTADOR: ROSINEIDE SANTANA DE BRITO

Resumo:

Estudo exploratório-descritivo, de abordagem quantitativa, cujo objetivo foi verificar a
opinião dos Agentes Comunitários de Saúde atuantes na Estratégia Saúde da Família sobre a
implantação de programas específicos para atender ao público masculino na atenção primária
em saúde. Participaram da pesquisa 64 agentes comunitários de saúde, trabalhadores de
quatro unidades básicas de saúde, localizadas no distrito sanitário oeste do município de
Natal/RN. A coleta de dados ocorreu no período de julho a setembro de 2012, por meio de um
formulário contendo perguntas sócio demográficas e de caráter profissional, como também
questões relacionadas ao objetivo da pesquisa. Os dados foram tratados por meio de
estatística descritiva e analisados com base na literatura existente sobre saúde do homem.
Verificou-se que, embora alguns participantes tenham revelado não conhecer a Política
Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, todos emitiram uma opinião favorável
acerca desta, fato justificado principalmente pelo seu caráter preventivo à agravos. Deste
modo, os resultados obtidos evidenciam a necessidade de a referida política ser melhor
propagada entre os profissionais da atenção primária no intuito de promover ações capazes de
acolher o público masculino neste âmbito.

Palavras-chave: Saúde do Homem; Programa Saúde da Família; Enfermagem em Saúde
Pública.
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CÓDIGO: SB1559
TÍTULO: Análise fitoquímica e avaliação preliminar da atividade antiinflamatória de extratos de
Jatropha gossypiifolia e Jatropha mollissima
AUTOR: ALESSANDRA DANIELE DA SILVA
ORIENTADOR: MATHEUS DE FREITAS FERNANDES PEDROSA

Resumo:

Jatropha gossypiifolia (pinhão-roxo) e Jatropha mollissima (pinhão-bravo) são plantas
que apesar de se ter poucos estudos fitoquímicos e farmacológicos que confirmem suas
propriedades, o seu uso popular faz despertar nos pesquisadores um grande interesse em seu
estudo. Além disso, J.gossypiifolia está inclusa na Relação Nacional de Plantas Medicinais de
Interesse ao Sistema Único de Saúde (RENISUS), que é uma lista onde se encontram espécies
com potencial interesse ao SUS. Assim, esse trabalho tem como objetivo avaliar a atividade
anti-inflamatória dos extratos aquosos das folhas de J. gossypiifolia e J. mollissima visando
justificar o uso popular das espécies. Os extratos foram caracterizados por triagem fitoquímica
(TF) e cromatografia em camada delgada (CCD). Atividade anti-inflamatória foi avaliada no
modelo de edema de pata induzido por carragenina em ratos da linhagem wistar. Na TF, foi
detectado: alcalóides,compostos com enxofre, fenóis, flavonóides, lactonas, taninos e
quinonas. Manchas sugestivas de vitexina e isoorientina foram detectadas em ambos os
extratos através da CCD. Nas doses de 100 e 200 mg/kg, J. gossypiifolia reduziu
significativamente o edema. Não foram encontrados resultados anti-edematogênico
significativos para J. mollissima. Conclui-se com esse trabalho que a espécie vegetal J.
gossypiifolia provavelmente seja uma planta altamente promissora para o desenvolvimento
de novos medicamentos e/ou fitoterápicos para uso como anti-inflamatório.

Palavras-chave: Jatropha gossypiifolia; Jatropha mollissima; Atividade anti-inflamatoria.
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CÓDIGO: SB1566
TÍTULO: Análise da inteligibilidade de um instrumento de avaliação de enfermagem para
gestão de quedas no ambiente hospitalar
AUTOR: LORENA CABRAL FELIPE
ORIENTADOR: ALLYNE FORTES VITOR

Resumo:

INTRODUÇÃO: A redução dos riscos à saúde é uma das estratégias multiprofissionais
de articulação transversal que objetiva a melhoria na qualidade de vida. Eventos adversos não
devem ser negligenciados, pois, ao se reduzir sua ocorrência, diminui-se o risco de lesões e de
danos ao paciente. Tais incidentes têm sido percebidos como um significativo tema de
investigação em saúde, estimulando pesquisadores a identificar os principais fatores de risco,
incidência e consequências. Portanto, em seu processo de trabalho, os enfermeiros devem ser
orientados quanto à sua gestão, em especial à prevenção. OBJETIVO: Avaliar a inteligibilidade
de um instrumento de avaliação de enfermagem para gestão não-farmacológica do risco de
quedas no ambiente hospitalar. METODOLOGIA: Estudo quanti-qualitativo, descritivo. O
instrumento ora elaborado será submetido ao crivo de uma amostra de 12 enfermeiros de um
hospital-escola da rede pública de saúde de Natal/RN segundo o critério de inteligibilidade da
Psicometria. A análise semântica terá como finalidade verificar se todos os itens são
compreensíveis para todos os membros da população. As discussões serão concentradas em
torno de como os enfermeiros avaliam cada item em seu contexto de assistência. Ao final,
todos os itens serão ponderados quanto à clareza e compreensão, organizados, analisados e
mediante consenso, desenvolvido um produto final de medida. RESULTADO: Pesquisa ainda
em fase inicial e, portanto, sem resultados a apresentar.

Palavras-chave: Estudo de validação; Segurança do paciente.
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TÍTULO: Estudo epidemiológico do 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: JUSCIELE BEZERRA DE ARAÚJO

Resumo:

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) corresponde a uma disfunção neurológica aguda
de origem vascular sendo uma das principais causas de morbi-mortalidade no Brasil e no
mundo. O Objetivo do estudo foi avaliar a prevalência e os fatores de risco associados ao
Acidente Vascular Encefálico (AVE) em Santa Cruz ? RN. A amostra foi constituída por 39
indivíduos com sequelas de AVE onde foram avaliados o perfil sociodemográfico e o
comprometimento cognitivo, funcional e sensório ? motor através das escalas: Mini-Exame do
Estado Mental, Medida de Independência Funcional, Escala de Equilíbrio de Berg, Escala de
Desempenho Físico de Fugl-Meyer, Timed Up and Go e a escala de Deambulação Funcional. A
idade média foi de 68,94±14,01 onde 56,41% eram mulheres, 58,97% casados, 58,97% pardos,
46,15% analfabetos, 41,03% agricultura, 71,79% aposentados e residentes em casa própria
84,62%. 56,41% apresentavam AVE esquerdo, 61,54% isquêmico, com tempo de lesão de
6,7±6,9 anos, onde 66,67% apresentaram um único evento de AVE. 97,4% dos avaliados
apresentavam fatores de risco associados, sendo a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS)
(74,35%) o de maior destaque. Observou-se a presença de grave comprometimento cognitivo
e motor, maior independência funcional e equilíbrio pobre com significativo risco para quedas.
Torna-se necessário lançar mão de estratégias preventivas, educacionais e de conscientização
para reduzir a incidência dessa patologia, assim como suas complicações na população.

Palavras-chave: Acidente vascular encefálico, Epidemiologia, Fatores de risco.
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CÓDIGO: SB1569
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO DE Prochilodus brevis (PISCES, CURIMATIDAE) EM
SITUAÇÃO DE CULTIVO
AUTOR: KHELVEN KLAY DE AZEVEDO LEMOS
ORIENTADOR: CHRISTINA DA SILVA CAMILLO

Resumo:

O estudo de peixes sob condição de cultivo propiciona ao produtor um melhor
acompanhamento das espécies até à avaliação de variáveis como: o crescimento, a
alimentação e a reprodução. Estes são parâmetros importantes a serem investigados no
sentido de possibilitar alternativas de criação que minimizem os custos com o tempo de
desenvolvimento do peixe. O Prochilodus brevis, conhecida popularmente como Curimatã,
possui hábito alimentar detritívoro, sendo uma das espécies nativa da região potiguar, têm
sido muito utilizada na pesca, e em tempos passados como fonte alimentar pela população.
Com a introdução de espécies exóticas, e às alterações ambientais, estes novos indivíduos
foram dominando seu espaço, corroborando ao desaparecimento da Curimatã dos corpos
d?água da região. Entretanto, é considerado um peixe que ainda possui seu valor comercial,
destacando-se pelo sabor da carne e apreciação por parte do consumidor de suas ovas. O
presente trabalho teve como meta avaliar as características morfológicas desta espécie em
situação de cultivo, e suas possíveis alterações, devido ao hábito de piracema em ambiente
natural, variável de possível alteração de sua morfologia quando essa se encontra em
cativeiro.
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CÓDIGO: SB1570
TÍTULO: Avaliação da atividade neurofarmacológica do extrato aquoso da folha de P. edulis
Sims. variedade flavicarpa.
AUTOR: LUANA LIMA SILVA DE ARAÚJO
ORIENTADOR: ELAINE CRISTINA GAVIOLI

Resumo:

Introdução: Dentre as espécie de maracujá de grande importância econômica no Brasil
destaca-se a Passiflora edulis. Dados da literatura mostram que o extrato etanólico de P. edulis
Sims. variedade flavicarpa (PEF) cultivado na China produz efeito ansiolítico. Assim, este
estudo avaliou o potencial ansiolítico do extrato aquoso de PEF cultivada no Brasil. Materiais e
métodos: Foram utilizados camundongos Swiss machos, tratados com o extrato de PEF (300 e
1000 mg/kg, VO, 60 min) ou diazepam (1 mg/kg, DZP, IP, 60 min). Os efeitos na ansiedade
foram avaliados no teste do labirinto em cruz elevado (EPM), composto por dois braços
abertos e dois fechados, ligados por uma plataforma central. Os seguintes parâmetros foram
avaliados: tempo e entradas nos braços abertos e fechados. Este estudo foi aprovado na
CEUA/UFRN (Prot. N°: 032/2010). Resultados e discussão: A administração de DZP aumentou a
porcentagem de tempo nos braços abertos (média±EPM; Controle: 11.2±7.6; DZP: 42.8±3.1;
n=5; P=0.004; t=4.00; teste T). O tratamento com o extrato de PEF apresentou efeitos similares
ao DZP (controle: 22.3±3.7; PEF300: 35.1±3.6*; PEF1000: 33.9±4.3, n=13; F(2,36)=3.43;
*P=0.04 vs. controle; ANOVA, teste de Dunnett). Nenhuma alteração no número de entradas
nos braços fechados foi observada após o tratamento com PEF e DZP. Estes achados sugerem
que o extrato aquoso de P. edulis Sims. variedade flavicarpa, variedade cultivada no Brasil,
produz efeito do tipo ansiolítico.
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CO-AUTOR: LIDIANE KARIELLE BESSA

Resumo:

Introdução: A diminuição da capacidade funcional, como observado na insuficiência
cardíaca, é um dos fatores que afetam o desempenho sexual, pois atividades que requerem
maior esforço, como no ato sexual, podem exigir melhor performance para o exercício.
Objetivo: descrever a ocorrência e severidade da disfunção erétil em pacientes com
Insuficiência Cardíaca (IC), e correlacioná-la a capacidade funcional.
Métodos: Foram avaliados 52 indivíduos e incluídos no estudo 13 deles (classe
funcional II a IV - New York Heart Association ? NYHA). Foi aplicado o questionário Índice
Internacional de Função Erétil (IIFE), a fim de avaliar a função erétil, e o Teste de Caminhada
de Seis Minutos (TC6M), mediante recomendação da American Thoracic Society ? ATS. A
análise descritiva foi apresentada em média e desvio padrão. Foi utilizado o Software SPSS
17.0 e análise da correlação feita por meio do coeficiente de Pearson.
Resultados: Os valores relativos à função erétil obtidos no IIFE apresentaram escores
médios de 14,5 ± 11,7, quanto aos valores concernentes ao TC6M, a amostra alcançou como
média de 440 ± 74,9 metros. Ao teste estatístico, a relação apresentada entre função erétil e
TC6M foi moderada (r=0,5, p=<0,05).
Conclusão: podemos observar que a disfunção sexual esta relacionada à capacidade
funcional possuindo com esta relação inversa, ou seja, quanto maior a capacidade funcional
menor os escores de disfunção sexual.

Palavras-chave: Disfunção sexual; Insuficiência cardíaca; Capacidade funcional.
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TÍTULO: Análise Molecular dos Mecanismos de Plasticidade Neuronal Associados com as
proteoglicanas de Matriz Extracelular
AUTOR: GESSYKA KALEN DINIZ LIMA
ORIENTADOR: ANTONIO PEREIRA JUNIOR

Resumo:

O córtex somestésico primário (S1), recebe informações dos receptores táteis
localizados na periferia sensorial e desempenha um papel crucial na exploração ambiental. No
entanto, essa região do SNC adulto, como várias outras, apresenta uma redução expressiva no
seu potencial plástico na fase adulta. Esse fato se deve à presença de estruturas e substâncias
que impedem a regeneração dos neuritos após a lesão, como por exemplo os componentes da
matriz extracelular presentes nas redes perineuronais. O amadurecimento das redes
perineuronais (RPNs) coincide com o fechamento do período crítico de plasticidade, pois os
proteoglicanos da matriz extracelular atuam na estabilização dos contatos sinápticos. A
remoção dos componentes desta matriz é uma manobra promissora no restabelecimento da
plasticidade e da recuperação funcional de áreas lesionadas do sistema nervoso central de
animais adultos. No presente projeto, propomos a remoção das PGSCs do meio extracelular do
córtex cerebral como terapia para restaurar a plasticidade e promover a regeneração
morfofuncional do córtex somestésico primária (SI) após remoção das vibrissas mistaciais
durante o período crítico.

Palavras-chave: Plasticidade, Córtex somestésico primário (S1), Período crítico.
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TÍTULO: Avaliação da frequência alélica e genotipica de rs6983267em pacientes com câncer de
colorretal do Estado do Rio Grande do Norte.
AUTOR: BRUNA LIMA DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: VIVIAN NOGUEIRA SILBIGER

Resumo:

O câncer de colorretal (CCR) é uma neoplasia maligna considerada a terceira causa
mais comum de câncer em ambos os sexos no mundo e afeta mais de um milhão de pessoas
por ano, levando cerca de metade dos pacientes a óbito com menos de cinco anos após o
diagnóstico. Se detectado precocemente é curável, no entanto, pelo fato das lesões e tumores
permanecerem assintomáticos durante longos períodos, o diagnóstico tardio tem se tornado
um grande problema. Com base nisto, o presente estudo investiga a associação do SNPs
rs6983267 com CCR de pacientes da Liga Norteriograndense Contra o Câncer que tenham
diagnóstico confirmado por biópsia, onde por genotipagem, usando a técnica de PCR em
tempo real Sistema TaqMan®, busca-se descobrir novos biomarcadores. Além disso, são
realizadas ações integradas em três dimensões: ensino, extensão e pesquisa; onde são
promovidas ações educacionais à comunidade através de palestras sobre o CCR e orientações
quanto à realização do exame de triagem por meio da pesquisa de sangue oculto nas fezes
(PSOF). Até o presente momento, este projeto é composto por 90 amostras de pacientes de
ambos os sexos e com idade acima de 18 anos, nas quais foi realizada a extração do DNA e
estas amostras serão submetidas à genotipagem. Sendo assim, este estudo tem contribuído
significativamente tanto para elucidação molecular do surgimento do CCR quanto para o seu
diagnóstico prévio.
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TÍTULO: ESTUDO DAS ALTERAÇÕES MOTORAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM PARALISIA
CEREBRAL
AUTOR: HARYELLE NÁRYMA CONFESSOR FERREIRA
ORIENTADOR: ENIO WALKER AZEVEDO CACHO

Resumo:

A paralisia cerebral corresponde a desordens do desenvolvimento motor, oriundas de
lesão cerebral primária, possuindo caráter permanente e mutável, o que acarreta em
alterações músculo-esqueléticas secundárias e nas limitações das atividades cotidianas. O
trabalho em questão tem como objetivo avaliar a função motora grossa de crianças e
adolescentes com Paralisia Cerebral do município de Santa Cruz. Os instrumentos utilizados
foram o Gross Motor Function Measure (GMFM-88) e Gross Motor Function
Classi&#64257;cation System (GMFCS). Os resultados evidenciam que os níveis elevados da
GMFCS e valores de escores baixos na GMFM resultam em maior comprometimento motor,
sugerindo que as classi&#64257;cações da função motora grossa (GMFM e GMFCS) são bons
indicadores para a avaliação das habilidades e limitações na função motora grossa, e da
capacidade funcional deambulatória de crianças e adolescentes com PC, podendo ser bastante
úteis nos processos de avaliação e planejamento de intervenção.

Palavras-chave: Paralisia Cerebral; classificação; GMFM.
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TÍTULO: Desenvolver e otimizar parâmetros de dissolução aplicáveis ao controle de qualidade
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Resumo:

Com o avanço da tecnologia e das pesquisas envolvendo liberação de fármacos,
modernização de testes e maior ênfase da previsibilidade de efeitos terapêuticos por meio dos
testes in vitro, os testes de dissolução e os estudos de perfis de dissolução têm ganhado cada
vez mais importância. Apesar de terem sido introduzidos inicialmente como uma forma de
caracterizar o perfil de liberação de fármacos pouco solúveis, atualmente os testes de
dissolução fazem parte das monografias de quase todas as formas farmacêuticas sólidas orais.
Este trabalho teve como objetivo estudar o perfil de dissolução (porcentagem de fármaco
dissolvido versus tempo) de cada cápsula contendo isoniazida 200mg e rifampicina 300mg
simultaneamente. Foi analisada apenas uma especialidade farmacêutica, ao qual foi
submetido ao teste de dissolução e perfil de dissolução in vitro. Os resultados obtidos no teste
de dissolução permitem concluir que as amostras encontraram-se de acordo com as
especificações e o perfil de dissolução deste medicamento, nesta forma farmacêutica, é
considerado de dissolução rápida (mais de 85% de fármaco dissolvido em 15 minutos).
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TÍTULO: UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE QUALIDADE DA REFEIÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DE
CARDÁPIOS SAUDÁVEIS E SUSTENTÁVEIS
AUTOR: ÊMILY BEZERRA FERNANDES
ORIENTADOR: LARISSA MONT ALVERNE JUCA SEABRA

Resumo:

O objetivo do estudo foi avaliar a qualidade nutricional de refeições produzidas em
uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) na perspectiva do cardápio saudável e
sustentável. Foram aferidos o peso e a estatura de 259 comensais da UAN e analisados 25
almoços, utilizando-se o Índice de Qualidade da Refeição (IQR) e questões adaptadas do
método Análise Qualitativa das Preparações do Cardápio (AQPC). Por último, foi elaborado e
aplicado um questionário para avaliar ações de sustentabilidade na produção de refeições na
UAN. Nos resultados foi identificado diagnóstico de sobrepeso para ambos os gêneros. O IQR
médio apresentou valor igual a 65 pontos, indicando que a UAN ?Precisa de melhora?. A
análise nutricional dos cardápios ofertados demonstrou que há oferta de calorias, proteínas,
colesterol e sódio acima dos valores recomendados; oferta de gorduras totais próxima ao
limite máximo permitido; e valores de fibras, vitamina C e oferta de açúcares livres adequados.
A aplicação do questionário demonstrou que 70,3% das questões sobre sustentabilidade na
produção de refeições na UAN encontram-se em conformidade e 29,7% em desconformidade.
Pode-se concluir que o gestor responsável necessita corrigir as inadequações observadas de
modo a prevenir Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) e contribuir com a
saudabilidade e com a qualidade de vida do público que atende, aplicando os princípios da
sustentabilidade.
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CO-AUTOR: DANIEL ANTUNES DE OLIVEIRA
CO-AUTOR: LORENNA MARQUES DE MELO SANTIAGO

Resumo:

Indivíduos com Doença de Parkinson (DP) apresentam diminuição na velocidade de
caminhada e no comprimento do passo quando realizam a dupla tarefa, ou seja, realização
simultânea atividade cognitiva e atividade motora. OBJETIVO: Investigar os efeitos imediatos
do treinamento em esteira associado a tarefas cognitivas na marcha de indivíduos com DP.
MATERIAIS E MÉTODOS: Foi realizado um ensaio clínico, controlado, randomizado e cego.
Participaram do estudo 22 sujeitos, os quais foram avaliados quanto ao estado neurológico,
funcionalidade, função motora, equilíbrio, além da avaliação da marcha por meio da
cinemetria. Ambos os grupos realizaram o treinamento na esteira, porém o grupo
experimental realizou treinamento em dupla tarefa. RESULTADOS: Na avaliação cinemática
não houve diferenças entre os grupos, mas significativas mudanças intragrupo foram
encontradas nas variáveis: velocidade, comprimento da passada, comprimento do passo,
tempo de duplo suporte, cadência, largura da passada, tempo total de apoio e ângulo do
contato inicial do tornozelo. CONCLUSÃO: Os resultados sugerem que treino com dupla tarefa
e o treino com esteira isolado tiveram os mesmos efeitos.

Palavras-chave: Doença de Parkinson, Marcha, Reabilitação, Cognição.

372

XXIV CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA

CÓDIGO: SB1583
TÍTULO: Diagnóstico da Sindrome da Apnéia-Hipopnéia Obstrutiva do Sono em pacientes com
obesidade mórbida
AUTOR: ERICK MORENO GOMES OLIVEIRA
ORIENTADOR: ADRIANO ROCHA GERMANO

Resumo:

O propósito do trabalho foi verificar a prevalência da má-oclusão de Angle e dos
diferentes padrões faciais em pacientes obesos. Para isso, uma análise epidemiológica foi
realizada em um grupo de pacientes da fila de espera para a cirurgia bariátrica do Hospital
Universitário Onofre Lopes/ UFRN. Após exame clínico as informações foram coletadas
considerando as seguintes variáveis: a) Gênero; b) Idade; c) Perdas dentárias; d) Classificação
de Angle; e) Padrão facial. Os dados foram processados no programa SPSS, tendo os resultados
descritos apenas de maneira percentual. A amostra estudada foi composta por 50 indivíduos,
sendo 14 do gênero masculino (25,5%) e 36 do gênero feminino (74,5%) com idade variando
de 18 a 66 anos, com média de 41,1 anos. Destes, 82% apresentavam edentulismo parcial e 8%
edentulismo total e apenas 10% apresentavam dentição completa. O tipo de oclusão mais
prevalente foi a classe I com 56% , seguida pela classe II com 24% e a classe III com 20% . Os
padrões faciais foram obtidos na análise em perfil, sendo o padrão I o mais predominante com
60%, seguido pelo padrão III com 22% e o padrão II com 18%. Os achados sugerem para a
possibilidade de existir uma correlação da má-oclusão e das perdas dentárias com o maior
risco de se tornar obeso e que pacientes obesos com má oclusão classe II de Angle na maioria
das vezes apresentam o padrão facial I em virtude do excesso de tecido adiposo cervical. Mais
pacientes são nescessários para fortalecer esta relação.

Palavras-chave: má oclusão, padrão facial, obesidade.
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CÓDIGO: SB1587
TÍTULO: Estudo das Amplitudes das Emissões otoacústicas Produto de Distorção em Adultos
AUTOR: BÁRBARA CANDICE DA NÓBREGA ARAÚJO
ORIENTADOR: FABIANA CRISTINA MENDONCA DE ARAUJO

Resumo:

Introdução: Para que um procedimento possa ser incorporado à rotina clínca é
necessário realizar a normatização dos seus dados. Este é o caso do exame de Emissões
Otoacústicas Produto de Distorção (EOAPD) como procedimento de avaliação audiológica a ser
incorporado na Clínica Escola de Fonoaudiologia da UFRN. O objetivo desta pesquisa foi
estabelecer dados normativos para interpretação clinica das EOAPD em adultos com audição
normal. Metodologia: Foram avaliados 28 indivíduos, com idade entre 21 e 34 anos, do sexo
masculino e feminino, com audição normal. Para o registro das EOAPD foi utilizado dois tons
puros (F1 e F2), com relação de 1,22, em intensidades L1= 65dBNPS e L2= 55dBNPS, para
avaliar frequências entre 1 e 6KHz. Resultados: Como resultado observou-se que não houve
diferença estatística quando analizada as variáveis sexo, idade e orelhas, sendo assim,
considerou-se a amostra de 56 sujeitos. Discussão: As respostas das amplitudes das EOAPD
variaram aproximadamente de 8 a 15dB NPS, sendo compatível com a literatura. Analisando a
relação sinal/ruído (S/R) obteve-se nesta pesquisa S/R acima de 20dB nas frequências
analisadas. Conclusão: As respostas obtidas de EOAPD permitem o estabelecimento de dados
normativos para interpretação clínica, possibilitando a inclusão do equipamento para
realização do exame de EOAPD em adultos na rotina de atendimentos na Clínica Escola de
Fonoaudiologia da UFRN.

Palavras-chave: EOAPD; Adulto; Normatização; Audição normal.
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CÓDIGO: SB1590
TÍTULO: ASSOCIAÇÃO DA ANÁLISE INDIVIDUAL DE VARIÁVEIS MICROSCÓPICAS COM
DESENVOLVIMENTO DE METASTÁSES EM CARCINOMAS DE CÉLULAS ESCAMOSAS DE LÍNGUA
AUTOR: SALOMÃO ISRAEL MONTEIRO LOURENÇO QUEIROZ
ORIENTADOR: ERICKA JANINE DANTAS DA SILVEIRA

Resumo:

O carcinoma de células escamosas (CCEs) é o tipo de neoplasia maligna mais comum
na cavidade oral, o qual exibe comportamento agressivo devido a presença de metástase
regional no momento do diagnóstico na maioria dos casos. O objetivo desta pesquisa foi
verificar a utilização de critérios morfológicos como indicadores de agressividade em uma série
de casos de CCEs de língua. Os parâmetros analisados foram Padrão de Invasão (PI), Espessura
do Tumor (ET), Infiltrado Inflamatório (II), Invasão Perineural (IP) e o Escore de Risco (ER) que
foram associados ao indicador clínico de prognóstico metástaselinfonodal. Dos 62 casos, 33.9%
eram mulheres e 66.1% homens. A média de idade foi de 63.2 anos. Com relação ao PI, 9.7%
casos foram classificados como PI tipo 1, 24.2% como PI tipo 2, 33.9% como PI tipo 3, 30.6%
como PI tipo 4 e 1.6% como PI tipo 5. A ET variou 0.41-21.51 mm, com uma média de 5.6 mm.
Avaliando o II, 32,3% casos tiveram escore 1, 37.1% casos tiveram escore 2 e 30,6% casos
tiveram escore 3. A análise da IP mostrou-se ausente de invasão em 53.7% casos, invasão de
nervos pequenos em 39% casos e a invasão de nervos grandes em 7.3%. O ER revelou uma
pontuação baixa a intermediária (0-2) em 67,7% pacientes e uma pontuação elevada (>3) em
32,3%. O II, IP e ER podem ser úteis como parâmetros de malignidade histológica fortemente
indicativos de desenvolvimento de metástase na amostra estudada.

Palavras-chave: carcinoma de células escamosas; metástase; parâmetros microscópicos.
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CÓDIGO: SB1596
TÍTULO: ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E DE ALLIUM CEPA NA ÁGUA CONSUMIDA NA REGIÃO DO
TRAIRI-RN E AVALIAÇÃO DE RISCOS À SAÚDE PUBLICA
AUTOR: MAIARA LAIANY DA COSTA ARAÚJO
ORIENTADOR: EDVALDO VASCONCELOS DE CARVALHO FILHO

Resumo:

O sistema de abastecimento de água potável da cidade de Santa Cruz-RN pode sofrer
uma série de mudanças nas características da água e de sua qualidade, tendo em vista à
distância percorrida até chegar à cidade. O presente estudo objetiva avaliar a qualidade da
água utilizada na zona urbana e zona rural do município de Santa Cruz - RN. Foram realizadas
50 coletas de água no total, sendo 10 amostras de cada ponto: Universidade Pública Federal
(Ponto 1); Hospital Publico Federal, com três pontos de coleta: lactário (Ponto 2); pré-preparo
de vegetais (Ponto 3); preparo de sucos para os pacientes (Ponto 4); e zona rural (Ponto 5),
sendo esta água utilizada exclusivamente para consumo humano. Quanto à caracterização
físico-química da água, realizou-se análises de acidez, gás carbônico livre, dureza total, de
cálcio, de magnésio e alcalinidade total, de hidróxido, de carbonato e de bicarbonatos, cloro
residual livre, sulfeto, temperatura, condutividade elétrica e pH. Os resultados das análises de
água da zona urbana e rural apresentaram valores de cloreto, pH, dureza total, alcalinidade
total, de hidróxido, de carbonato e de bicarbonatos, dentro dos limites preconizados pelo
Ministério da Saúde. No entanto, a maioria das amostras não apresentou teor de cloro. Em
relação a sulfeto, a água consumida apresentou valores elevados, principalmente na da zona
rural. Tanto a água da zona rural quanto da urbana apresentaram baixa qualidade, podendo
oferecer riscos à saúde dos consumidores.

Palavras-chave: Qualidade, água, saúde.
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CÓDIGO: SB1600
TÍTULO: VIVÊNCIAS DE ESTUDANTES DE ENFERMAGEM
AUTOR: DARLENNE CHIANCA DE MOURA
ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO

Resumo:

INTRODUÇÃO: O trabalho é um recorte da dissertação de mestrado intitulada
?Corações e mentes desvendam o sistema único de saúde: visões e vivências de estudantes de
enfermagem?, defendida no programa de pós-graduação em enfermagem da UFRN, em 2011.
OBJETIVO: Analisar as visões e vivências de estudantes de enfermagem sobre a contribuição
do VER-SUS na sua formação profissional. METODOLOGIA: Estudo exploratório descritivo com
delineamento qualitativo. Participaram 18 estudantes do curso de graduação em enfermagem
da UFRN, que participaram do VER-SUS no período de 2006 a 2009. A coleta de dados foi
realizada através da técnica de grupo focal e as informações coletadas foram analisadas
através da técnica de análise de conteúdo, na modalidade de análise temática. O estudo foi
aprovado conforme o parecer nº. 223/2010. RESULTADOS: A experiência vivenciada despertou
nos alunos uma preocupação e uma sensibilização para a luta pela construção do SUS e
aproximação das dificuldades que a população passa. A vivência foi notadamente elogiada
para a apreensão do conhecimento de forma contextualizada e crítico/reflexiva. CONCLUSÃO:
A vivência permitiu uma aproximação com a realidade vivida pelas pessoas que compõem uma
comunidade e a reflexão sobre os equipamentos sociais. Os resultados desta pesquisa revelam
que a participação no VER-SUS contribuiu para o aprimoramento individual de forma
critico/reflexiva dos estudantes sobre o SUS, destacando a sua importância enquanto política
pública.

Palavras-chave: Enfermagem; Formação; Sistema Único de Saúde.
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CÓDIGO: SB1617
TÍTULO: Parâmetros visuais, temperatura de trabalho e processo de rejeite óleos e gorduras
em estabelecimentos produtores de frituras na cidade de Santa Cruz-RN.
AUTOR: EVELINE CRISTIANE MAIA NOBRE
ORIENTADOR: KATYA ANAYA JACINTO LOPES

Resumo:

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade dos óleos e gorduras
utilizados em frituras em estabelecimentos comerciais na cidade de Santa Cruz ? RN. Para este
estudo, foram analisados os óleos e gorduras utilizados para fritura procedentes de 16
estabelecimentos comerciais, restaurantes e lanchonetes, da cidade de Santa Cruz-RN. As
coletas de dados aconteceram no período de 08 de junho a 27 de julho de 2012 nos horários
de funcionamento dos estabelecimentos e que melhor se adequasse ao fluxo de trabalho e
demanda dos entrevistados. Foi aplicado um questionário para a coleta dos dados referentes
ao óleo/gordura utilizado e práticas de manipulação e descarte, posteriormente foi realizada,
in loco, a aferição da temperatura do material, pelos pesquisadores, por meio de termômetro
a lazer. Quanto aos dias de uso dos óleos e gorduras, a pesquisa mostrou que houve variação
de 1 a 60 dias e os critérios de descarte se basearam, predominantemente, em critérios
subjetivos (cor, odor, fumaça, sabor) e no tempo de uso. Os aspectos visuais de 67% dos
estabelecimentos encontravam-se, de alguma forma alterados. Quanto ao odor 27% estavam
rançosos e em relação a viscosidade, 33% estavam espessos. O resultado deste estudo
permitiu observar que as boas práticas durante o processo de fritura não é totalmente
conhecido, necessitando de mais atenção por parte dos estabelecimentos comerciais
produtores de frituras.

Palavras-chave: Alimentos fritos, Deterioração, Gorduras, Óleos, Qualidade.
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CÓDIGO: SB1623
TÍTULO: A QUALIDADE DA ATENÇÃO AO ABORTAMENTO NO MEJC: A VISÃO DOS
PROFISSIONAIS
AUTOR: KALLIL MONTEIRO FERNANDES
ORIENTADOR: SEVERINA ALICE DA COSTA UCHOA

Resumo:

O abortamento é um grave problema de saúde pública e, com o lançamento em 2005
da Norma de Atenção Humanizada ao Abortamento pelo SUS, o assunto passou a ser tratado
como tal no Brasil. Especificadamente em Natal-RN, há a Maternidade Escola Januário Cicco
como exemplo de atendimento a mulheres em abortamento no estado. O objetivo do
presente trabalho foi avaliar a qualidade da atenção ao abortamento na percepção dos
profissionais de saúde. O método do estudo foi descritivo, qualitativo, observacional e
transversal. Foi aplicada entrevista semi-estruturada em 21 médicos não residentes da
obstetrícia. Destes, 16 mulheres e 5 homens com idade entre 33 e 58 anos e a maioria com
mais de 10 anos de trabalho na maternidade. Todos com alguma pós-graduação na área de
obstetrícia. Foi feito uma série de entrevistas com profissionais e avaliação do atendimento
global a essas pacientes, desde preparação acadêmica dos profissionais até a infraestrutura da
maternidade. Observou-se um atendimento adequado à emergência obstétrica, entretanto há
algumas lacunas em relação à humanização e integralidade à saúde da mulher em
abortamento como preconiza a norma técnica do SUS, como a institucionalização de um
planejamento pós-aborto. Portanto, vemos a necessidade de melhorias no aspecto da
humanização ao atendimento da mulher em abortamento. Grupos integrativos e atividades de
extensão como oficinas e palestras poderiam elevar o padrão de atendimento obstétrico no
estado.

Palavras-chave: Aborto, saúde da mulher, atendimento humanizado.
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CÓDIGO: SB1624
TÍTULO: Envolvimento de receptores TRPV1 e TRPA1 nos efeitos causados pela aplicação
tópica de agentes químicos irritantes em modelos de dor e inflamação de pele aguda em
camundongos
AUTOR: MAIRA MACEDO NOROES
ORIENTADOR: EUNICE ANDRE

Resumo:

O mecanismo molecular da dermatite de contato induzida por irritantes químicos
ainda não está claro.Os receptores TRPV1 e TRPA1 são expressos nas fibras sensoriais
primárias e ambos podem atuar como integradores moleculares para estímulos
nocivos.OBJETIVO:Investigar o papel desses receptores na inflamação de pele provocada por
irritantes químicos.MATERIAIS 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).
Adicionalmente, o tratamento com capsaicina neonatal reduziu o edema induzido por
Formaldeído, Xilol e Tolueno (média de 69%, 87%, 54%, 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. Apoio financeiro:CNPq.
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CÓDIGO: SB1632
TÍTULO: Avaliação de diferentes doses do tratamento da cumarina na inflamação alergica
pulmonar
AUTOR: ANNYELLY TAVARES PEREIRA
ORIENTADOR: KARINA CARLA DE PAULA MEDEIROS

Resumo:

A Asma é um problema mundial. Estima-se que haja 300 milhões de indivíduos
afetados, representando uma prevalência global que varia de 1% a 18% de acordo com o país
estudado. A Asma é resultado da interação entre a predisposição genética do hospedeiro e a
exposição ambiental aos alérgenos durante o desenvolvimento do sistema imunológico. A
terapia farmacológica convencional da asma, focada na inflamação pulmonar, inclui o uso de
corticosteroides. É importante desenvolver alternativas terapêuticas que sejam tão eficazes
quanto os corticoesteroides, tenham menos efeitos colaterais e um menor custo. As cumarinas
constituem um grupo heterogêneo de moléculas químicas que têm demonstrado atividades
anti-oxidante, anti-inflamatória e broncodilatadora. Este trabalho teve como objetivo avaliar a
eficácia da 3-clorocumarina e compará-la em relação aos glicocorticoides na diminuição da
resposta inflamatória induzida em camundongos Swiss. Nossa hipótese é que a 3clorocumarina reduz a resposta inflamatória em camundongos tratados, com eficácia
comparável aos corticosteroides. A 3-clorocumarina demonstrou ter um potente efeito
inibidor sobre a infiltração celular inflamatória das vias aéreas em modelo de inflamação
alérgica pulmonar em camundongos com efeito comparáveis aos dos corticosteroides sendo
uma molécula com um bom potencial para ser usada em novas terapias antiasmáticas.

Palavras-chave: Asma Cumarina Inflamação Alérgica Pulmonar.
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CÓDIGO: SB1634
TÍTULO: Filogeografia e Hitória Evolutiva dos Vírus Dengue Tipo 4.
AUTOR: FELIPE DA SILVA DUARTE
ORIENTADOR: JOSELIO MARIA GALVAO DE ARAUJO

Resumo:

O vírus da dengue (DENV) é um arbovírus de genoma RNA de polaridade positiva que
pertence ao gênero Flavivirus e à família Flaviviridae. Se tem conhecimento até o momento de
quatro sorotipos do vírus da dengue que são enumerados de 1 a 4, isto é, DENV-1, DENV-2,
DENV-3 e DENV-4. No Brasil, a dengue tem sido um problema de saúde pública desde a sua
introdução nos anos 80. O nosso trabalho é direcionado apenas ao sorotipo 4 levando-se em
conta sua reintrodução no Brasil em 2010 após 29 anos de ausência. Nesse contexto, o
objetivo deste estudo é investigar a diversidade genética dos DENV-4, estudando as possíveis
rotas de migração das diferentes linhagens virais, também chamadas de genótipos. Além de
fornecer informações sobre a origem do DENV-4, o nosso estudo foi capaz de detectar por
quais países tal sorotipo foi introduzido e disseminado até chegar ao Brasil. Os nossos
resultados revelaram seis genótipos do DENV-4 estando os cinco primeiros praticamente
restritos ao continente asiático, especialmente no sudeste deste continente. O genótipo VI
teve origem da Indonésia e se disseminou para a América latina a partir de Porto Rico,
considerado o epicentro da disseminação desse genótipo para o continente Americano. Foram
encontradas em nosso estudo duas linhagens do DENV-4 no Brasil (LI e LII), ao se comparar
essas linhagens observamos a presença de cinco alterações na cadeia polipeptídica, onde a
mais importante foi a S354A, no domínio III da proteína do envelope.
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CÓDIGO: SB1644
TÍTULO: Avaliação da capacidade para o trabalho dos técnicos de enfermagem em um pronto
socorro infantil
AUTOR: LORENA SANTOS DANTAS SARAIVA
ORIENTADOR: JONAS SAMI ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

Resumo:

O objetivo desse estudo foi analisar a capacidade para o trabalho de enfermeiros em
um pronto-socorro infantil localizado em Natal/RN. A relevância do estudo deve-se a
necessidade do enfermeiro em manter a capacidade para o trabalho dentro dos parâmetros
adequados, para que seu desempenho não interfira de forma negativa na sociedade,
prejudicando os processos de organização das práticas de saúde e a qualidade da atenção
prestada à população. Trata-se de um estudo descritivo de abordagem quantitativa. Os dados
foram coletados por questionário adaptado do Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT).
Participaram do estudo 07 enfermeiras, com idade entre 27 a 50 anos (média de 42 anos),
71,42% são casadas, trabalham na instituição a menos de cinco anos e trabalham em turnos
alternados. Ao avaliar o ICT, verificou-se que 85,7% dos participantes alcançaram escores
classificados entre 38 a 44 pontos (média de 39 pontos), indicando adequada capacidade para
o trabalho. Houve correlação inversa entre o ICT, tempo de trabalho e idade. As doenças mais
referidas com diagnóstico médico foram: doenças respiratórias, digestivas e músculoesqueléticas. Salienta-se que a promoção da saúde no trabalho é um dos aspectos
fundamentais na manutenção da capacidade para o trabalho.

Palavras-chave: Enfermagem; Pronto-socorro; Avaliação da capacidade de trabalho.
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CÓDIGO: SB1652
TÍTULO: Triagem e identificação de flebotomíneos (Diptera: Psychodidae)
AUTOR: LEONARDO LUCAS DO NASCIMENTO SIQUEIRA
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA FREIRE DE MELO XIMENES

Resumo:

Alguns representantes da subfamília Phlebotominae, da família Psychodidae e ordem
Diptera, são vetores de leishmaniose visceral e tegumentar, que afetam o homem. Tanto no
Velho Mundo, quanto no Novo Mundo. Na região da Caatinga do Rio Grande do Norte, os
estudos referentes aos flebotomíneos ainda são poucos se comparados aos feitos em outros
biomas, e considerando a importância médica dessa subfamília é necessário que muitos
estudos ainda sejam realizados para que se analise a presença e abundância desses insetos,
particularmente na Unidade de Conservação do Oeste Potiguar e, estudar a dinâmica desses
insetos ao longo do tempo e suas possíveis adaptações ao ambiente periurbano ou urbano,
com a perda de seus habitats naturais na medida em que se desmata e em que ocorrem as
ações resultantes do desenvolvimento de áreas rurais.

Palavras-chave: Phlebotominae; Leishmaniose; Flona-Assú.
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CÓDIGO: SB1654
TÍTULO: Desenvolvimento de superfícies de titânio para aplicação biomédica
AUTOR: LAÍS DE ALBUQUERQUE VASCONCELOS
ORIENTADOR: JOSE SANDRO PEREIRA DA SILVA

Resumo:

O titânio é um biomaterial usado, principalmente na produção de próteses, com o
objetivo de substituir articulações, em áreas médicas e odontológicas. Diversos métodos têm
sido usados no tratamento da superfície do titânio objetivando a melhoria das interações da
superfície com o meio biológico, as quais deverão levar a uma osteointegração e
conseqüentemente o sucesso do implante. Discos de titânio comercialmente puro grau II
foram submetidos a três métodos de modificação de superfície: polimento, nitretação a
plasma em configuração planar e gaiola catódica. As diferentes superfícies foram
caracterizadas para observar o efeito do processamento na estrutura da camada superficial, na
rugosidade e molhabilidade. Ensaios de adesão e proliferação usando linhagem de células préosteoblásticas MC3T3 foram realizados para avaliar o efeito das superfícies tratadas no
comportamento celular in vitro. Os resultados mostraram que as superfícies tratadas são mais
rugosas que as polidas, e que a gaiola catódica produz uma superfície que favorece a
molhabilidade, sendo esta a superfície com melhores resultados desse ensaio. A adesão celular
é maior nas superfícies mais rugosas do que nas polidas e reagem de modo diferente à
composição química e nanotopografia de superfície.
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CÓDIGO: SB1656
TÍTULO: Influência do estado nutricional materno em vitamina E sobre os níveis de tocoferol
no leite colostro
AUTOR: KELLY SOUZA DO NASCIMENTO
ORIENTADOR: KARLA DANIELLY DA SILVA RIBEIRO

Resumo:

Objetivo: Avaliar a influência do estado nutricional em vitamina E materno sobre os
níveis de tocoferol no leite colostro. Métodos: Quarenta e quatro parturientes saudáveis
atendidas em uma maternidade pública foram recrutadas para o estudo, e amostras de sangue
e colostro foram coletadas e analisadas por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência.
Resultados: A concentração sérica de alfa-tocoferol foi de 1.240,8 ± 643,2 &#956;g/dL. O alfatocoferol no colostro apresentou concentração de 1.706,7±1162,3 &#956;g/dL. Não houve
correlação (p>0,05) entre o alfa-tocoferol do soro e do colostro. Conclusão: A falta de
correlação entre o alfa-tocoferol no soro e no colostro pode sugerir que os mecanismos de
transferência do tocoferol para glândula mamária são diferentes do seu transporte no soro.
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CÓDIGO: SB1660
TÍTULO: Estudo do teste do dominante letal em ratos machos expostos a um extrato de
floração de cianobactérias contendo microcistinas
AUTOR: PATRÍCIA FERNANDES BARBOSA
ORIENTADOR: PAULA DA SILVA KUJBIDA

Resumo:

A presença de florações de cianobactérias em reservatórios destinados ao
abastecimento à população pode gerar problemas de saúde pública por muitas espécies serem
produtoras de compostos potencialmente tóxicos e estes não serem eliminados nos
procedimentos convencionais usados em estações de tratamento de água. Esse trabalho teve
como proposta a exposição por via oral (v.o.) de animais a um extrato bruto de cianobactérias
contendo cianotoxinas para avaliação da fertilidade de ratos machos. A presença de
microcistinas (MCs), nas amostras coletadas durante processos de floração em reservatórios
de água doce do Rio Grande do Norte, foi analisada por ensaio imunoenzimático e suas
variantes foram identificadas e quantificadas por métodos cromatográficos. Após 52 dias de
administração por v.o. de soluções contendo um extrato de cianobactérias com MCs (40, 100
ou 250 ng de MCs/Kg/dia) em ratos machos, os resultados das análises bioquímicas e
hispatológicas não indicaram toxicidade sistêmica, e os resultados do ensaio do dominante
letal não mostrou efeitos na fertilidade dos animais tratados com MCs em comparação com os
animais que pertenciam ao grupo controle que receberam água por gavagem. Como as
soluções utilizadas continham MCs em concentração igual ou maior a da dose diária tolerável
para essa toxina, os resultados obtidos sugerem que o desenvolvimento desse trabalho
contribuiu para melhor avaliação de risco à saúde pública quanto à exposição oral às
cianotoxinas.
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CÓDIGO: SB1661
TÍTULO: TRANSCRIPTOMA EM SANGUE PERIFÉRICO NA AVALIAÇÃO DE POTENCIAIS
BIOMARCADORES DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES. ESTUDO COM ADULTOS JOVENS.
AUTOR: ISABELLE CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS
ORIENTADOR: VIVIAN NOGUEIRA SILBIGER
CO-AUTOR: VICTOR HUGO REZENDE DUARTE

Resumo:

A principal manifestação clínica das Doenças Cardiovasculares (DCV) é a Síndrome
Coronariana Aguda (SCA), caracterizada como emergência médica, que necessita de
diagnóstico correto, rápido e preciso. Estudo recentemente desenvolvidos por nosso grupo de
pesquisa, em pacientes com SCA, identificou 599 genes diferentemente expressos nas
primeiras 48 h após obstrução da artéria coronariana. Este dado permitiu compreender de
forma mais abrangente a fisiopatologia das DCV, e de forma singular, identificou 13 potenciais
marcadores de diagnóstico de SCA. No presente estudo propõe-se avaliar a expressão de
RNAm de células do sangue periférico destes 13 genes em pacientes com alto risco de
desenvolverem DCV, de acordo com o Escore de Risco de Framingham. Para este estudo serão
recrutados 150 pacientes no ambulatório de hospitais de Natal, e 150 indivíduos saudáveis
avaliados por teste ergométrico, dos quais serão coletados sangue periférico para obtenção do
RNA para análise expressão gênica pela PCR em tempo real, exames bioquímicos e
questionários. As análises feitas até o momento mostram uma correlação entre a expressão de
dois genes e o grupo de alto e baixo risco, segundo o Escore de Framingham. Na qual, o grupo
considerado de alto risco têm uma expressão gênica maior do que o grupo de baixo risco.
Tendo assim esses genes como possíveis biomarcadores de sangue periférico, contribuindo
para o aprimoramento do diagnóstico precoce das DCV de forma específica e não invasiva.
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CÓDIGO: SB1662
TÍTULO: Qualidade microbiológica da ginga com tapioca comercializada no mercado da
redinha.
AUTOR: DENISE MARIA DE LIMA E SILVA
ORIENTADOR: KARLA SUZANNE FLORENTINO DA SILVA CHAVES

Resumo:

Pratos típicos da culinária natalense, utilizando o pescado, são extremamente
apreciados pela população e vêm apresentando aumento na comercialização em pontos
turísticos da capital, como a famosa preparação ?ginga com tapioca?. Com o objetivo de
avaliar microbiologicamente esta iguaria comercializada no Mercado da Redinha/RN, foram
coletadas 15 amostras de ginga e 15 de tapioca em 5 quiosques do Mercado da Redinha. As
amostras foram coletadas logo após o preparo e transportadas ao laboratório de Microbiologia
de Alimentos do DNUT/UFRN. Foram realizadas análises de coliformes a 45ºC; Salmonella sp e
Estafilococos coagulase positiva. O resultado das análises microbiológicas constatou que as
amostras não apresentarão contaminação acima dos valores preconizados pela RDC nº12.
Conclui-se que as amostras analisadas atendiam a legislação vigente. É importante ressaltar
que as análises foram realizadas imediatamente após a coleta das amostras, sugerindo-se que
o consumo imediato não oferece risco microbiológico para o consumidor da praia, porém não
se pode garantir a qualidade microbiológica do produto armazenado, visto que as condições
de manipulação e armazenamento são extremamente precárias.

Palavras-chave: análise microbiológica; comercialização; ginga e tapioca.
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CÓDIGO: SB1670
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE PROTEOLÍTICA DE PROTEÍNAS OBTIDAS DAS PLANTAS
Chenopodium ambrosioides L. E Cnidoscolus urens L.
AUTOR: ILANNA TAINÁ MEDEIROS GURGEL PINHEIRO
ORIENTADOR: MATHEUS DE FREITAS FERNANDES PEDROSA

Resumo:

Acidentes com escorpiões são um grave problema de saúde pública para os países que
possuem uma alta incidência desses animais, visto que os principais relatos de acidentes com
escorpiões na América Latina são de T. serrulatus cursando com óbitos, principalmente em
crianças menores de 14 anos. Antivenenos convencionais usados nos acidentes neutralizam
eficientemente os efeitos tóxicos sistêmicos provocados pelo envenenamento, mas não
neutralizam os danos teciduais locais. A bioprospecção de novas moléculas é parte
fundamental do processo de desenvolvimento de novos fármacos, com isso, o presente
trabalho objetivou investigar o potencial terapêutico dos extratos protéicos (fracionados em
acetona) do ?mastruz? (Chenopodium ambrosioides L.) e ?urtiga mansa? (Cnidoscolus urens
L), plantas nativas do RN, com provável ação antiveneno frente à peçonha de Tityus serrulatus.
As frações protéicas do extrato da ?urtiga mansa? foram capazes de neutralizar os peptídeos
tóxicos do veneno de T. serrulatus. Desta forma, os extratos vegetais poderiam ser utilizados
como fonte alternativa nos casos de escorpionismo ou apresentar aplicação biotecnológica já
que muitas enzimas proteolíticas encontradas em vegetais possuem uma significativa
importância econômica com uma vasta aplicação comercial/industrial, na indústria alimentícia
ou na indústria farmacêutica.
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390

XXIV CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA

CÓDIGO: SB1673
TÍTULO: Ativação neuronal hipotalâmica pela exposição ao Neuropeptídeo S
AUTOR: WYLQUI MIKAEL GOMES DE ANDRADE
ORIENTADOR: JUDNEY CLEY CAVALCANTE

Resumo:

O Neuropeptídeo S (NPS) é um peptídeo composto por 20 aminoácidos altamente
conservado entre as espécies cujos estudos in vivo tem demonstrado que está envolvido no
controle do estado de alerta, ansiedade e hiperlocomoção. Seu RNAm é expresso em uma
região próxima ao lócus ceruleus, mais precisamente localizada entre ele e o núcleo de
Barrington, denominada região peri-ceruleus, enquanto que seu receptor (NPSR) está
espalhado por diversas regiões da parte central do sistema nervoso incluindo diversos núcleos
hipotalâmicos. Através da expressão da proteína Fos, nós procuramos investigar que áreas
hipotalâmicas estariam ativadas após injeção intracerebroventricular de NPS. Nossos
resultados não mostraram diferenças estatisticamente significantes quanto a expressão de Fos
entre os animais que receberam salina ou NPS 1nM, provavelmente devido a concentração do
NPS utilizada não ter sido suficiente para promover ativação neuronal nos núcleos estudados.

Palavras-chave: NPS; NPSR; hipotálamo; camundongo; ansiedade; alerta.
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CÓDIGO: SB1674
TÍTULO: Uso da Realidade Virtual para Neuroreabilitação pós-Acidente Vascular Encefálico
(AVE)
AUTOR: CARLOS ALBERTO DE JESUS PEREIRA JÚNIOR
ORIENTADOR: ANTONIO PEREIRA JUNIOR

Resumo:

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é a principal causa de desabilidade motora no
Brasil e no mundo. Quando sobrevivem ao AVC, os pacientes têm que conviver com sérias
limitações físicas e cognitivas que impedem a realização mesmo de tarefas simples e
rotineiras, causando grande impossibilidade nos pacientes vitimas.
Devido ao aumento da expectativa de vida da população brasileira, espera-se um
incremento na incidência de novos casos de AVC. Baseado nisso, tem-se a necessidade de
intensificar a pesquisa em terapias efetivas de reabilitação para melhorar a qualidade de vida
destes pacientes e possibilitar que não fiquem completamente debilitados no pós AVC.
Atualmente, a neuroreabilitação de pacientes hemiparéticos pós-AVC é voltada
principalmente para a recuperação motora através do treinamento repetitivo para restaurar a
função de membros superiores afetados, baseado na fisioterapia tradicional.
Nesse projeto utilizamos o capacete EMOTIV e o Wii, que se baseiam na plataforma do
Nintendo, ambas as ferramentas visam submeter os pacientes a ambientes virtuais, de modo a
investigar e possibilitar a criação de um Game que possa de maneira mais efetiva e concisa
possibilitar reabilitação cognitiva de pacientes com lesão cerebral causada por acidentes
vasculares cerebrais.
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