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CÓDIGO: SB1998
TÍTULO: ANÁLISE DA CONCENTRAÇÃO DO RETINOL NO LEITE DE LACTANTES, 
DURANTE O PERÍODO PÓS-PRANDIAL
AUTOR: JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA DANTAS
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN
CO-AUTOR: ANA CAROLINE PEREZ MEDEIROS
CO-AUTOR: LAHYANA RAFAELLA DE FREITAS CUNHA
CO-AUTOR: THAMIZY MORAIS DA SILVA MACEDO

Resumo:

A hipovitaminose A é um problema de saúde pública em países em desenvolvimento .O 
objetivo desse trabalho foi avaliar o estado nutricional bioquímico em vitamina A das lactantes, 
verifi car a concentração do retinol no leite dessas mulheres durante o período pós-prandial e 
comparar com os níveis de retinol no leite em jejum. Participaram deste estudo 60 mulheres 
atendidas na Maternidade Escola da UFRN. Foram coletadas amostras de sangue e de colostro 
(antes e após a refeição), e o retinol de ambas analisadas por Cromatografi a Líquida de Alta Efi -
ciência. Para a análise estatística foi utilizado o teste t de Student. O nível de retinol no soro foi 
41,6 ± 15,1g/dL. A concentração do colostro foi 67,3 ± 37,7 g/dL e 80,3±35,1 g/dL para o leite 
coletado antes e após a refeição respectivamente, sendo encontrada diferença estatisticamente 
signifi cativa (p=0,005). No jejum a maior parte da vitamina A é transportada ao leite através da 
proteína transportadora de retinol (RBP). Após a refeição, parte da vitamina A é transportada 
através dos quilomícrons, podendo ser reesterifi cada para secreção no leite ou ser estocada nas 
células epiteliais. Essa condição explica a manutenção dos níveis aumentados de vitamina A no 
leite horas após a refeição. Deste modo é possível constatar que a concentração de retinol no 
leite pós-prandial é maior do que o retinol  do leite em condições de jejum e que as mulheres do 
estudo estavam com o estado nutricional bioquímico em vitamina A adequado.

Palavras-chave: Leite materno; Vitamina A; lactantes
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CÓDIGO: SB2003
TÍTULO: TAREFAS DE CONTEXTO NÃO-EMOCIONAL: O PAPEL DA AMÍGDALA 
BASOLATERAL
AUTOR: ANDERSON HENRIQUE FRANCA FIGUEREDO LEAO
ORIENTADOR: REGINA HELENA DA SILVA
CO-AUTOR: HERMANY MUNGUBA VIEIRA
CO-AUTOR: ISABELLA MARIA DE OLIVEIRA PONTES
CO-AUTOR: RAI ALVARES EUFRASIO

Resumo:

A amígdala é reconhecida como uma estrutura envolvida no processamento de contex-
tos emocionais. No entanto, pouco se conhece a respeito da sua infl uência sobre tarefas não-
-emocionais. Deste modo, este estudo questiona se a ativação na amígdala com um antagonista 
competitivo GABA(A) (Bicuculina, BCC) produziria uma alteração na performance em tarefas 
não-emocionais em ratos. Ratos Wistar foram injetados bilateralmente na amígdala basolateral 
(BLA) com BCC ou salina (SAL) 15 min antes da primeira sessão das tarefas. As tarefas foram 
a habituação em campo aberto (HCA) e o reconhecimento de objeto novo (RON). No HCA, os 
ratos foram expostos duas vezes ao campo e na RON, dois objetos iguais (A) foram apresen-
tados na arena na 1ª sessão, e na 2ª sessão foi apresentado um objeto (A) repetido e um novo 
objeto (B). A distância percorrida (DIST) foi gravada para ambas tarefas e a taxa de exploração 
(%EXP) dos objetos apenas para a tarefa de RON. Na tarefa de HCA nenhuma diferença foi 
encontrada para a DIST entre os grupos na 1ª sessão (34,1 +- 7,4m para SAL e 22,6 +- 3,0m 
para BCC) e 2ª sessão (30,8 +- 6,3 e 23,0 +- 4,3, respectivamente). Revelando nenhuma infl u-
ência da ativação da BLA sobre a atividade locomotora. A tarefa de RON também não mostrou 
diferença para %EXP do objeto novo (na 2ª sessão) entre os grupos (55,0 +- 9,4% para SAL 
e 55,3 +- 3,2% para BCC). Assim, sugerindo que a ativação da BLA não produz alterações na 
performance de animais em tarefas não-emocionais.

Palavras-chave: bicuculina, memória, emoção, amígdala, reconhecimento de objetos
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CÓDIGO: SB2005
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO MÉTODO DE COLETA NA QUALIDADE DO ESFREGAÇO 
CITOLÓGICO DE MUCOSA ORAL
AUTOR: DANIEL FERREIRA DO NASCIMENTO
ORIENTADOR: ANA MIRYAM COSTA DE MEDEIROS

Resumo:

A técnica da citologia esfoliativa é um método de diagnostico de grande relevância na 
odontologia, por ser de fácil execução, porém podem ocorrer  erros na etapa de coleta ou fi -
xação de lâminas. Esta pesquisa objetivou verifi car qual melhor fi xador deve ser utilizado em 
esfregaços de mucosa oral. Foram realizados 2 esfregaços na mucosa jugal de 17 indivíduos 
saudáveis sem hábitos, sendo um dos esfregaços fi xados com vagispec (fi xador spray) e o outro 
fi xado em álcool etílico absoluto. Posteriormente os esfregaços foram corados pela técnica de 
papanicolau e examinados em microscopia óptica de luz por um único examinador. A análise 
das lâminas mostrou o mesmo padrão de fi xação com a utilização de ambos os fi xadores e pos-
terior coloração, dessa forma apresentando a odontologia uma nova alternativa além das que 
já eram utilizadas para a realização da fi xação, o vagispec produto a base de propilenoglicol e 
álcool em forma de spray . Portanto a utilização do vagispec e do álcool etílico absoluto são 
formas de substâncias para fi xação, que apresentam as suas vantagens e desvantagens, caben-
do ao profi ssional que realizará o esfregaço a escolha do fi xador que melhor se adapta as suas 
habilidades.

Palavras-chave: mucosa oral, fi xação, citologia esfoliativa
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CÓDIGO: SB2011
TÍTULO: INCIDÊNCIA DE QUEILITES ACTÍNICAS EM TRABALHADORES DA CONS-
TRUÇÃO CIVIL EM NATAL-RN
AUTOR: JENNIFER SANZYA SILVA DE ARAÚJO
ORIENTADOR: ERICKA JANINE DANTAS DA SILVEIRA

Resumo:

A queilite actínica é uma reação infl amatória e potencialmente maligna causada pela ex-
posição prolongada e crônica aos raios solares. Acomete quase exclusivamente o lábio inferior 
e é mais freqüente nos indivíduos de cor branca e do sexo masculino, que exercem atividades 
expostas ao sol, como agricultores, pescadores e trabalhadores da construção civil. Em decor-
rência ao grande número de construções civis na cidade de Natal-RN e da falta de políticas 
públicas que intervenham nesses profi ssionais tão susceptíveis ao desenvolvimento de queilites 
actínicas, e possivelmente do câncer de boca, o objetivo desta pesquisa foi verifi car a incidência 
de queilites actínicas em trabalhadores da construção civil na cidade de Natal-RN. A amostra 
selecionada para este estudo compreendeu 68 trabalhadores da construção civil em atividade na 
cidade de Natal-RN. Dentre a amostra, 10% apresentou apenas lábios ressecados e 8,8% apre-
sentou queilite actínica, sendo que 1,4% apresentou ulceração e atrofi a labial e 7,3% apresentou 
lesões brancas ou eritematosas não ulceradas nos lábios. Dessa forma, conclui-se que mesmo a 
incidência de queilites actínicas ter sido relativamente baixa na amostra estudada, esta alteração 
ainda esteve presente. Pelo fato dela ser uma lesão potencialmete maligna, é imprescindível que 
estes trabalhadores sejam instruídos a usarem todos os fatores de proteção contra radiação solar, 
como protetores labiais e solar, além de chapéus de abas largas.

Palavras-chave: queilite actínica; lesão potencialmente maligna; exposição solar
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CÓDIGO: SB2024
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO CICLO ESTRAL NA DISCINESIA ORAL INDUZIDA POR 
RESERPINA EM RATOS
AUTOR: RAI ALVARES EUFRASIO
ORIENTADOR: REGINA HELENA DA SILVA
CO-AUTOR: ANDERSON HENRIQUE FRANCA FIGUEREDO LEAO
CO-AUTOR: ANDRE DE MACEDO MEDEIROS

Resumo:

O tratamento com reserpina pode levar ao aparecimento de movimentos orofaciais 
(MOFs) em ratos, um modelo animal de discinesia tardia (DT). Sugere-se que a fi siopatologia 
desse efeito adverso de antipsicóticos relaciona-se ao aumento de estresse oxidativo no cérebro. 
Ademais, sugere-se que o estrógeno tem um efeito protetor nessas consequências, evitando 
dano celular por estresse oxidativo. Estudos nesse tópico usam modelos animais machos e, 
se realmente existir relação entre estresse oxidativo e DT, deve ser observável, em ratas, uma 
melhora desse distúrbio em fases do ciclo estral em que há níveis séricos maiores de estrógeno. 
Reserpina (1.0 mg/kg) foi administrada 2 vezes em ratas e ratos Wistar com 5-6 meses de ida-
de subcutaneamente (72 e 24 h antes do teste). A citologia vaginal determinou a fase do ciclo 
estral e os animais foram observados durante 15 min para quantifi car os MOFs (frequência de 
protrusões de língua, duração de tremor do queixo e frequência de movimentos do queixo). Os 
resultados mostraram que o grupo Estro exibe menos tempo de frequência de movimentos do 
queixo que os outros. Nas fêmeas, reserpina foi administrada na fase do ciclo estral antecedente 
àquela em que estavam durante a observação. Assim, o tratamento do grupo Estro ocorreu no 
proestro, em que há o pico sérico de estrógeno. Vimos que o grupo Estro teve menos MOFs, 
indicando que, mesmo em níveis séricos endógenos, o estrógeno poderia proteger contra a dis-
cinesia oral induzida por reserpina.

Palavras-chave: Reserpina; estrógeno; estresse oxidativo; ciclo estral; neuroproteção
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CÓDIGO: SB2025
TÍTULO: ADESÃO DE CÉLULAS MESENQUIMAIS DA MEDULA ÓSSEA DE CAMUN-
DONGOS A DIFERENTES SUPERFÍCIES DE ZIRCÔNIA: ESTUDO COMPARATIVO IN 
VITRO
AUTOR: GABRIELA MONTEIRO DE ARAUJO
ORIENTADOR: GUSTAVO AUGUSTO SEABRA BARBOSA

Resumo:

A zircônia é uma cerâmica que está sendo largamente difundida no mercado da implanto-
dontia odontológica, em vista disso é necessário que se tenha a preocupação de estudar esse tipo 
de material nos seus mais diversos aspectos. Assim, o presente estudo objetiva a realização de 
um ensaio in vitro da adesão das células da medula óssea de camundongos às placas de zircônia 
tratadas e não tratadas, utilizando também placas de titânio tratadas e não tratadas para culti-
vo, tendo como superfície de controle o material plástico. Dessa forma, será cultivado células 
mesenquimais retiradas da medula óssea de 2 camundongos em meio básico contendo &#945; 
- MEM (meio essencial mínimo tipo alfa) suplementado com 10% de FBS (soro fetal bovino) 
e antibióticos por 72 horas, em uma temperatura de 37ºC, em uma atmosfera contendo 5% de 
CO2. A seguir, uma alíquota será colhida para a contagem realizada na Câmara de Neubauer, 
utilizando o método da exclusão de células coradas pelo azul de Trypan. Os dados obtidos na 
contagem das células aderidas às diferentes superfícies serão estudados e analisados estatistica-
mente após ter se passado um período de 24 horas. Com isso, será possível a comprovação da 
existência ou não das diferenças entre o mecanismo de adesão durante o processo de osseointe-
gração nas superfícies avaliadas.

Palavras-chave: Zircônia, Titânio, Implante, Adesão, Medula óssea



SB - Saúde e Biológicas

7

CÓDIGO: SB2029
TÍTULO: AVALIAÇÃO IMUNO-HISTOQUÍMICA DAS GALECTINAS-1, -3 E -7 EM DIS-
PLASIA EPITELIAL ORAL E MUCOSA ORAL NORMAL
AUTOR: KARLA HAILA CARMO CORTEZ
ORIENTADOR: LELIA MARIA GUEDES QUEIROZ

Resumo:

A displasia epitelial oral (DEO) é uma lesão potencialmente maligna, cujo diagnóstico 
e gradação se baseia na histologia das alterações arquiteturais e citológicas, preconizados pela 
OMS, que divide a lesão em leve, moderada e severa, o qual é bastante subjetivo dado a alta 
variabilidade no diagnóstico. As galectinas constituem uma família de lectinas e estão envol-
vidas na tumorigênese. Dos 15 tipos, as galectinas -1, -3 e -7 são as mais investigadas, devido 
a expressão alterada em carcinomas epidermóides orais.  Foi analisada a expressão imuno-
-histoquímica dessas proteínas em 50 espécimes de DEO (21 baixo/ 29 alto risco) e 5 de mu-
cosa oral normal e relacionamos com a presença/ausência de marcação, padrão de distribuição, 
intensidade, localização epitelial, relacionada a estratifi cação (1/3 inferior, médio e superior), 
e localização celular, relacionada ao compartimento (núcleo, citoplasma e membrana) Dos 29 
casos de alto e dos 21 de baixo risco, 21 (72,4%) e 12 (57,1%) foram positivos para a galectina 
-1, respectivamente. Dessa forma, de 50 casos, 33 foram imunopositivos. O núcleo e citoplasma 
foram positivos em 91,7% nas de baixo risco e em 90,5% nas de alto risco. Todos os casos de 
mucosa normal foram negativos. Alterações na expressão da galectina 1 sugerem a sua partici-
pação na patogênese da displasia epitelial oral.

Palavras-chave: galectinas. imuno-histoquímica. neoplasias bucais
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CÓDIGO: SB2030
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DA ALGAROBEIRA, FLOR DE SEDA, 
SABIÁ, MANDACARU E XIQUEXIQUE CULTIVADOS EM ÁREA DEGRADADA DE 
CAATINGA
AUTOR: GUSTAVO JOSE AZEVEDO MEDEIROS DA SILVA
ORIENTADOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR
CO-AUTOR: GUSTAVO JOSE AZEVEDO MEDEIROS DA SILVA
CO-AUTOR: JOSÉ GERALDO MEDEIROS DA SILVA
CO-AUTOR: MANOEL DE SOUZA ARAÚJO

Resumo:

O trabalho foi conduzido no Campo Experimental e de Produção de Cruzeta, pertencente 
à EMPARN, no período de março de 2006 a dezembro de 2009, e teve como objetivo avaliar 
o índice de sobrevivência da algarobeira (Prosopis julifl ora (SW) DC), fl or de seda (Calotro-
pis procera (Ait.) R.Br.), sabiá (Mimosa caesalpiniifolia Benth.), mandacaru (Cereus Jamacaru 
DC.) e xiquexique (Pilosocereus gounellei (A. Weber ex K. Schum.) Bly ex Rowl.) em área de-
gradada de caatinga. Em uma área de 20ha foram selecionadas clareiras com vegetação rarefei-
ta ou ausente. As mudas de sabiá, fl or de seda e algarobeira foram produzidas em viveiro a partir 
de sementes. O plantio da algarobeira foi em parcela de 600m2 e para as outras, 300m2. O plan-
tio das latifoliadas foi feito em covas de 20 x 20 x 20cm, onde foram adotados os espaçamento 
de 5 x 5m para a algarobeira; 3 x 2m para o sabiá e 1 x 1m para a fl or de seda. O plantio das 
cactáceas foi efetuado com estacas de 50cm, em covas de 20 x 20 x 20cm, no sentido vertical, 
sendo o xiquexique no espaçamento de 1 x 1m e o mandacaru no espaçamento 2 x 1,5m. Para 
avaliação do índice de sobrevivência foi conferida a quantidade de plantas vivas por parcela de 
todas espécies em estudo, e calculada a média de quatro parcelas para cada espécie em estudo. 
Os valores obtidos para o índice de sobrevivência das espécies foram: algarobeira (77,15%); 
sabiá (46,55%); mandacaru (69,44%) e xiquexique (82,10%). A fl or de seda não sobreviveu ao 
período experimental.

Palavras-chave: forragem, semiárido, silvopastoril, sustentabilidade
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CÓDIGO: SB2032
TÍTULO: VENTILAÇÃO VOLUNTÁRIA MÁXIMA E OPTOPLETISMOGRAFIA: UM 
ESTUDO PILOTO
AUTOR: INGRID GUERRA AZEVEDO
ORIENTADOR: GUILHERME AUGUSTO DE FREITAS FREGONEZI

Resumo:

A fi brose cística (FC) é uma doença hereditária recessivamente autossômica caracteri-
zada por manifestar-se de forma multissitêmica, com evolução fatal, comprometendo o fun-
cionamento de praticamente todos os órgãos e sistemas do organismo através da alteração da 
função das glândulas exócrinas. As secreções produzidas são viscosas, aderentes e ionicamente 
diferentes, difi cultando o transporte mucociliar das vias aéreas predispondo a infecções persis-
tentes, alterando a função pulmonar. Dentre as técnicas mais utilizadas na clearance mucociliar, 
alguns autores citam a PEEP como sendo mais efi caz na melhora da ventilação destes pacientes. 
Este trabalho tem o objetivo elucidar os efeitos agudos do PEEP sobre os fl uxos e volumes gera-
dos pelo complexo toraco-abdominal na FC, avaliando as modifi cações introduzidas pela PEEP 
nos diferentes compartimentos do complexo toraco-abdominal. Serão incluídos no estudo 40 
pacientes de ambos os sexos e com idade superior a 8 anos, diagnosticados com fi brose cística. 
Um estudo piloto com 9 voluntários saudáveis (25,25 ±5,42 anos e IMC de 25,05±2,43 kg/m2) 
foi realizado no laboratório de PneumoCardioVascular do Dept. de Fisioterapia da UFRN, para 
treinamento da técnica de optopletismografi a. Resultados preliminares sugerem que durante a 
manobra de ventilação voluntária máxima, o compartimento da caixa torácica abdominal tende 
a ser responsável por uma porcentagem maior de volume deslocado em comparação à respira-
ção em volume corrente.

Palavras-chave: Fibrose Cística, PEEP, Testes de Função Respiratória.
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CÓDIGO: SB2035
TÍTULO: A VISÃO DE MULHERES SOBRE CLIMATÉRIO E MENOPAUSA EM UM 
CENTRO DE SAÚDE REPRODUTIVA
AUTOR: LORENA MARA NOBREGA DE AZEVEDO
ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO
CO-AUTOR: CECILIA NOGUEIRA VALENCA
CO-AUTOR: FERNANDA APARECIDA SOARES MALVEIRA

Resumo:

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

Palavras-chave: Climatério, menopausa, autocuidado, enfermagem
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CÓDIGO: SB2039
TÍTULO: ANÁLISE DA INCIDÊNCIA DE QUEILITES ACTÍNICAS E NÍVEL DE CO-
NHECIMENTO SOBRE O CÂNCER DE BOCA EM TRABALHADORES DA CONSTRU-
ÇÃO CIVIL EM NATAL-RN
AUTOR: MARCUS VINÍCIUS AMARANTE DA SILVA
ORIENTADOR: ERICKA JANINE DANTAS DA SILVEIRA
CO-AUTOR: ANA MIRYAM COSTA DE MEDEIROS
CO-AUTOR: JENNIFER SANZYA SILVA DE ARAÚJO

Resumo:

Esta pesquisa objetivou verifi car a incidência de queilites actínicas em trabalhadores da 
construção civil em Natal-RN, e sua percepção acerca do câncer de boca.A amostra parcial 
foi constituída por 68 trabalhadores que responderam os questionários em seu ambiente de 
trabalho.A média de idade dos participantes foi de 34 anos e tempo de serviço variou de 1 mês a 
35 anos; 6 indivíduos exibiram queilite actínica, onde 1 caso era como ulceração e atrofi a labial 
e 5 eram lesões brancas ou eritematosas não ulceradas;7 indivíduos exibiram lábios ressecados. 
Quanto a utilização de fatores de proteção, 69% utilizavam algum tipo de medida contra o sol 
como boné, capacete ou chapéu (48%), protetor solar (38%), boné e roupa de manga longa 
(6,3%) e 4,2% utilizam a camiseta cobrindo o pescoço. Em relação a percepção sobre o câncer 
de boca, 76% afi rmaram já ter ouvido falar;81% foram informados por cartazes ou outra forma 
e apenas 19% pelo cirurgião-dentista; 55% não sabem como se apresenta o câncer de boca e 
50% sabem o que pode causá-lo.A quelite actínica ainda esteve presente em parte dos traba-
lhadores analisados, mas em sua maioria, mesmo tendo ouvido falar sobre o câncer de boca, 
conhecem apenas parcialmente seus principais fatores etiológicos e a forma correta de se pro-
tegerem, sendo reforçado nesta pesquisa também a correta utilização dos fatores de proteção e 
o risco que esta radiação pode exercer para o surgimento do câncer situado em lábio inferior.

Palavras-chave: Queilites Actínicas. Câncer Oral. Prevenção. Conhecimento.
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CÓDIGO: SB2042
TÍTULO: EXPRESSÃO IMUNO-HISTOQUIMICA DE GALECTINAS NO CARCINOMA 
EPIDERMÓIDE ORAL
AUTOR: GEINE ACHAN DE SIQUEIRA LIMA
ORIENTADOR: LELIA MARIA GUEDES QUEIROZ
CO-AUTOR: MARCELO GADELHA VASCONCELOS
CO-AUTOR: POLLIANNA MUNIZ ALVES

Resumo:

O carcinoma epidermóide oral exibe elevadas taxas de mortalidade, mesmo com o avanço 
das modalidades terapêuticas, provavelmente isto é decorrente da resposta variada ao tratamen-
to e da falha no diagnóstico precoce. O objetivo do presente trabalho foi realizar uma análise 
imuno-histoquímica através da expressão das galectinas 1, 3, 4 e 7 em 65 casos de carcino-
ma epidermóide de língua, correlacionando essa expressão à parâmetros clínicos (desfecho da 
doença, metástase, estadiamento clínico) e morfológicos (sistema de gradação histológica de 
malignidade). Utilizou-se o teste do Qui2 (nível de signifi cância de 5%) para correlacionar os 
parâmetros clínicos, morfológicos e a expressão imuno-histoquímica. A galectina 1 foi expressa 
em 87,7% dos casos, com correlação estatisticamente signifi cativa com a metástase (p=0,033) 
e o estadiamento clínico (p=0,016). A imunomarcação da galectina 3, em 87,7% dos casos, 
correlacionou-se com a presença de metástases (p=0,033) e o SGHM (p=0,031). A galectina 
4 não exibiu signifi cância estatística com nenhum dos parâmetros avaliados. A marcação da 
galectina 7, em 73,8% dos casos, exibiu correlação estatisticamente signifi cativa com o SGHM 
(p=0,005). Diante dos resultados encontrados, pode se concluir que a expressiva imunomarca-
ção das galectinas 1, 3 e 7 sugere uma ampla participação dessas proteínas na carcinogênese 
oral, bem como a sua possível utilização como marcadores do comportamento biológico em 
carcinoma epidermóide de língua.

Palavras-chave: carcinoma epidermóide oral, galectinas.
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CÓDIGO: SB2048
TÍTULO: ACASALAMENTO DIRIGIDO COMO ESTRATÉGIA PARA AUMENTAR O 
GANHO GENÉTICO E RESTRINGIR A ENDOGAMIA MÉDIA EM POPULAÇÕES DE 
SELEÇÃO CONSIDERANDO DIFERENTES MODELOS DE AÇÃO GÊNICA
AUTOR: DEBORAH GALVAO PEIXOTO GUEDES
ORIENTADOR: ELIZANGELA EMIDIO CUNHA
CO-AUTOR: RICARDO FREDERICO EUCLYDES

Resumo:

As características de interesse econômico são determinadas pela ação aditiva e não-aditi-
va dos genes. No melhoramento animal, controlar a endogamia é imprescindível para aumentar 
o desempenho genético e fenotípico dos animais. Assim, diferentes estratégias de acasalamen-
tos não-aleatórios têm sido estudadas a fi m de reduzir a endogamia média e aumentar o ganho 
genético nas populações de seleção. O uso da simulação computacional permite gerar informa-
ções de animais submetidos a diferentes cenários de seleção e reprodução. Foram estudadas 
duas características quantitativas (baixa e alta herdabilidades) em populações selecionadas pelo 
fenótipo ao longo de 10 gerações consecutivas e discretas, para as quais foram considerados 
três modelos genéticos (aditivo, dominante e sobredominante) e quatro tipos de acasalamentos 
(ao acaso; com exclusão de irmãos completos e meios-irmãos; ordenados positivos e ordenados 
negativos). Objetivou-se avaliar a endogamia média e o ganho genético. Em todos os tipos de 
acasalamentos, verifi cou-se tendência crescente do coefi ciente de endogamia média e decres-
cente do ganho genético no decorrer do tempo. A endogamia e o ganho genético foram mais 
elevados sob alta herdabilidade, sendo que o ganho genético foi maior no modelo aditivo e para 
os acasalamentos ordenados positivos ou com exclusão de irmãos completos e meios-irmãos. 
Neste modelo, a endogamia média foi mais alta nos acasalamentos ordenados positivos e mais 
restrita nos ordenados negativos.

Palavras-chave: acasalamento não-aleatório, consanguinidade, resposta à seleção
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CÓDIGO: SB2050
TÍTULO: PROCEDÊNCIA E PRINCIPAIS TIPOS DE CÂNCER INFANTO-JUVENIL EM 
CRIANÇAS/ADOLESCENTES CADASTRADOS NAS CASAS DE APOIO DO MUNICÍ-
PIO DE NATAL/RN
AUTOR: MARIA ISABEL DA CONCEICAO DIAS FERNANDES
ORIENTADOR: AKEMI IWATA MONTEIRO
CO-AUTOR: INGRID GURGEL AMORIM
CO-AUTOR: KARILENA KARLLA DE AMORIM PEDROSA
CO-AUTOR: MARIA COELI CARDOSO VIANA AZEVEDO

Resumo:

Objetivou-se identifi car os bairros de procedência das crianças/adolescentes com câncer 
cadastradas nas casas de apoio de Natal-RN e quais os principais tipos de câncer encontrados. 
Estudo descritivo, exploratório, abordagem quantitativa e caráter retrospectivo. Foi realizado 
nas Casas de Apoio à criança com câncer, localizadas no município de Natal/RN, nos dias 23 
de Julho e 25 de Agosto de 2009. Amostra composta de 67 fi chas. Observou-se a ocorrência 
do câncer infantil nas quatro zonas do município de Natal/RN. A maioria das crianças com 
câncer são dos bairros da Zona Norte(26) sendo estes, Igapó(4) e Pajuçara(4).A Z. Oeste(24) 
possui o segundo maior número de crianças, correspondendo a Felipe Camarão(8),Planalto(4) 
e Quintas(4).Já as Z. Sul(8) e Leste(9) apresentam os menores números.Os tipos de câncer mais 
encontrados foram Leucemias(25),dentre essas, leucemia linfóide aguda(12);Leucemia Mie-
lóide aguda(1) e crônica(1);leucemia não especifi cada(11).O Osteosarcoma (4),foi o segundo 
mais encontrado e o Meduloblastoma(3) foi o terceiro.Os outros tumores apresentaram número 
reduzido. Percebe-se então, que as regiões mais prevalentes são Norte e Oeste. Tal prevalência 
deve-se a elevada densidade demográfi ca infantil existente em tais zonas. A leucemia foi o tipo 
de câncer mais presente. Nesse sentido, deve haver um enfoque maior na atenção primária por 
parte dos profi ssionais de saúde que cobrem as zonas mais prevalentes, bem como nos tipos de 
neoplasias mais encontrados.

Palavras-chave: Câncer; infanto-juvenil; procedência.
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CÓDIGO: SB2051
TÍTULO: CORPOREIDADE E TRANSCENDÊNCIA : EDUCAR PARA O ENCONTRO 
COM O OUTRO
AUTOR: MICHELLE VASCONCELOS DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: EDMILSON PINTO ALBUQUERQUE

Resumo:

A educação deve acontecer em sua totalidade, visando uma aprendizagem do ser para a 
descoberta do mundo e as relações interpessoais. Buscando corresponder a tais conceitos ?de-
senvolvemos? saberes para a educação do encontro com o outro, através de uma pedagogia do 
movimento que contemple as várias dimensões do ser humano. Tal educação está relacionada 
com o pensar, sentir, e agir, que nos dimensionam como pessoas. Perguntamos-nos o que de 
fato esse estudo tem a nos transmitir para o aprimoramento das relações humanas? Essas ques-
tões de estudo se tornam o principal alvo de nossa pesquisa. Essas experiências só terão sentido 
no encontro com o outro que refl ete a nossa própria condição de ser. O ser que é corpóreo e 
transcendente voltado para o estar e se locomover no mundo através da relação com o outro.

Palavras-chave: Corporeidade, Transcendência, Educação, e Qualidade de Vida
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CÓDIGO: SB2057
TÍTULO: ECOLOGIA REPRODUTIVA DO PEIXE JÁCUNDA, CRENICICHLA MENE-
ZESI DO AÇUDE MARECHAL DUTRA, RN
AUTOR: ANA CAROLINA DOS SANTOS COSTA
ORIENTADOR: SATHYABAMA CHELLAPPA
CO-AUTOR: ANDREA SOARES DE ARAÚJO
CO-AUTOR: NIRLEI HIRACHY COSTA BARROS
CO-AUTOR: WALLACE SILVA DO NASCIMENTO

Resumo:

O estudo objetivou avaliar a ecologia reprodutiva do peixe jacundá, Crenicichla menezesi 
do açude Marechal Dutra, RN. C. menezesi pertence à família Cichlidae da ordem Perciformes. 
As coletas foram realizadas no período de agosto de 2009 a abril de 2010. Foram registrados 
os fatores abióticos: oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, pH e temperatura das águas. 
Os dados de pluviometria foram obtidos da EMPARN. Os peixes foram medidos, pesados, dis-
secados e as gônadas foram pesadas e examinadas para distinção do sexo e determinação dos 
estádios de maturação. Foram capturados 233 exemplares de C. menezesi, sendo 133 machos 
e 100 fêmeas, com a proporção sexual de 1:1. A distribuição de freqüência relativa dos machos 
indica que o comprimento total variou de 91 a 217 mm (162,46 ± SD26, 90) e das fêmeas variou 
de 85 a 239 mm 144,28 (± 33,14). A amplitude de variação do peso para os machos foi de 8 a 
108,5 g (54,14 ± 25,31) e fêmeas de 5,5 a 158,5 g (39,72± 24,56). Os estádios de maturação das 
gônadas variaram de imaturo, em maturação, maduro e esvaziado. O IGS para sexo agrupado 
foi maior durante estiagem no período de desova. A precipitação pluviométrica variou de 14,6 
a 232,2 mm (58,35 ± 88,67) e proporcionou mudanças nas variáveis limnológicas. O oxigênio 
dissolvido variou de 5 a 12,4 mg L-1, a condutividade elétrica de 330 a 502 μS cm-1, o pH de 
7,8 a 9,3 e a temperatura de 25 a 30,3 o C. Os parâmetros limnológicos mostraram um padrão 
da região semi-árida.

Palavras-chave: Crenicichla menezesi, ecologia reprodutiva, variáveis ambientais,  RN.
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CÓDIGO: SB2059
TÍTULO: PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À ENXAQUECA NA POPULA-
ÇÃO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA UFRN
AUTOR: ERIKA GABRIELLE PINHEIRO XIMENES
ORIENTADOR: MAURICIO ROBERTO CAMPELO DE MACEDO

Resumo:

A enxaqueca é um transtorno comum, que traz prejuízo à qualidade de vida dos indiví-
duos acometidos. Os objetivos deste estudo foram determinar a prevalência de enxaqueca em 
estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e examinar possíveis 
fatores associados. A amostra foi composta de 264 alunos dos cursos de Direito, História e Me-
dicina. Os universitários selecionados responderam a um questionário que englobou identifi ca-
ção, critérios diagnósticos da enxaqueca e avaliação de fatores associados e qualidade de vida. 
A coleta dos dados ocorreu entre Outubro e Novembro de 2008. A média de idade encontrada 
foi de 22,7 anos, predominando o sexo feminino (55,5%) e indivíduos com renda familiar su-
perior a 10 salários mínimos (47,6%). A prevalência de enxaqueca foi de 20,9%. Constatamos 
um índice maior de enxaqueca entre as mulheres, e fatores associados já descritos em outros 
estudos, como privação de sono, jejum prolongado e estresse, também se destacaram. Quanto à 
qualidade de vida, houve diferença signifi cativa (p<0,05) entre o grupo de enxaquecosos e não 
enxaquecosos no que se refere ao bem-estar físico. No entanto, não houve associação relevante 
com outros aspectos da qualidade de vida abrangidos pelo WHOQOL-bref. Os resultados desta 
pesquisa reforçam a idéia da enxaqueca como um distúrbio que gera prejuízo e sofrimento aos 
que por ela são afetados, reforçando a importância de trabalhos envolvendo esse tema.

Palavras-chave: Enxaqueca; qualidade de vida; universitários; prevalência.
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CÓDIGO: SB2063
TÍTULO: CONFORTO DE PARTURIENTES PRIMÍPARAS ADULTAS NA FASE ATIVA 
DO TRABALHO DE PARTO POR MEIO DE ESTRATÉGIAS NÃO FARMACOLÓGICAS
AUTOR: GABRIELA MIRANDA MOTA
ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM
CO-AUTOR: AMANDA PEREIRA GOMES
CO-AUTOR: MAYANA CAMILA BARBOSA GALVÃO

Resumo:

A gravidez e parto são eventos integrantes da vivência reprodutiva da mulher e do ho-
mem, constituindo experiência humana das mais signifi cativas, tendo forte potencial positivo 
para quem dela participa. Os profi ssionais da saúde são coadjuvantes dessa experiência, com 
relevância pela oportunidade de mostrar conhecimento a serviço do bem-estar da mulher, bebê 
e família. Esses profi ssionais podem reconhecer momentos críticos na vida da mulher, minimi-
zar a dor, estar ao lado, dar conforto, esclarecer dúvidas, orientar e ajudar a mulher no processo 
do parir e nascer. Teve-se como objetivo aplicar estratégias não farmacológicas em parturientes 
primíparas adultas durante contrações uterinas no trabalho de parto avaliando-se a intensidade 
da dor utilizando-se uma escala numérica de 0 a 10 em dois grupos (GC e GE). Ensaio clínico 
quantitativo do tipo intervenção terapêutica, realizado no Hospital Universitário Ana Bezerra 
(HUAB) do Complexo Hospitalar e de Saúde da UFRN, no município de Santa Cruz/RN. O 
estudo demonstrou que a aplicação de ENF é efetiva no alívio e conforto da dor de parturientes, 
tirando-se como parâmetro os 9 cm de dilatação que, no GC 53% das parturientes pontuaram 
um valor 10, tendo em vista que, nestes mesmos 9 cm de dilatação, porém com a aplicação das 
ENF, apenas 7% das participantes  referiram nota 8.Conclui-se, que as ENF utilizadas nos 7 e 
9 cm de dilatação, apresentaram diferença signifi cativa no alívio e conforto da dor das partu-
rientes do estudo.

Palavras-chave: Trabalho de parto; Dor; Conforto; Estratégias não farmacológicas
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CÓDIGO: SB2068
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA APLICABILIDADE DA EQUAÇÃO PREDITIVA DE PI MÁX 
E PE MÁX EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES SEGUNDO O ESTUDO DE WILSON ET 
AL
AUTOR: RAFAELA ANDRADE DO NASCIMENTO
ORIENTADOR: KARLA MORGANNA PEREIRA PINTO DE MENDONCA

Resumo:

A integridade funcional dos músculos respiratórios é de fundamental importância para 
a vida. Uma desordem nessa musculatura está associada à alta morbidade e mortalidade. Nos 
últimos anos, a força muscular respiratória vem sendo objeto de estudo de vários autores, sendo 
um importante parâmetro na prática clínica, já que os músculos são os principais responsáveis 
pelo trabalho respiratório. Contudo, não há um suporte efi ciente para pesquisas que envolvam 
a avaliação e força de músculos respiratórios em crianças brasileiras e é evidente a inexistência 
de estudos que apontem valores preditivos de normalidades para a força muscular respiratória 
nesse grupo da população. Trata-se de um estudo observacional do tipo transversal, o qual irá 
avaliar crianças, de ambos os sexos com faixa etária entre 07 e 11 anos que estejam matricula-
das em escolas pertencentes à rede estadual do município do Natal/RN. Serão coletados dados 
pessoais e antropométricos, além de mensurado as pressões inspiratórias e expiratórias estáti-
cas máximas através do manovacuometria usando manovacuômetro digital. O propósito deste 
estudo é verifi car a aplicabilidade da equação de predição de força de músculos respiratórios 
segundo Wilson et al em crianças brasileiras.

Palavras-chave: Criança, músculos respiratórios, força muscular, equação preditiva.
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CÓDIGO: SB2070
TÍTULO: DIVERSIDADE E DISTRIBUIÇÃO DE MACROALGAS ASSOCIADAS A PO-
PULAÇÕES DE GRACILARIA BIRDIAE  (RHODOPHYTA, GRACILARIACEAE)
AUTOR: LILIANE BARBOSA DOS SANTOS
ORIENTADOR: ELIANE MARINHO SORIANO
CO-AUTOR: CAROLINA ANGELICA ARAUJO DE AZEVEDO
CO-AUTOR: MARCELLA ARAÚJO DO AMARAL CARNEIRO DAVIM

Resumo:

As macroalgas marinhas são importantes componentes das comunidades costeiras. Esse 
estudo teve como objetivo analisar a composição e diversidade de macroalgas associadas à 
população de G. birdiae na praia de Rio do Fogo/RN. As coletas foram realizadas mensalmente 
utilizando-se um quadrado de 0,25 cm2 de área (triplicata). As algas foram identifi cadas e a 
biomassa de cada espécie pesada. A partir desses dados, foi calculada a freqüência das espécies 
e os índices de diversidade (Shannon-Hill) e dominância (Simpson). No local de estudo foram 
encontrados 51 táxons, sendo 5 espécies pertencentes à divisão Chlorophyta (10%); 6 a divisão 
Ochrophyta (12%) e 40 a divisão Rhodophyta (78%). Com relação à freqüência no período 
estudado, as espécies com maior percentual foram Gracilaria birdiae (48,3%), Hypnea musci-
formis (8,8%), Gracilaria cervicornis (7,9%), Osmundaria obtusiloba (7,1%) e Gracilaria cau-
data (6,0%). Os maiores valores de diversidade ocorreram nos meses de fevereiro (H?=2,90) e 
maio (H?=2,86), e os menores nos meses de janeiro (H?=2,25) e março (H?=2,26). O índice de 
dominância apresentou o maior valor em março (&#955;=0,38), coincidindo com o período dos 
maiores valores de biomassa de G. birdiae. A biomassa desta espécie mostrou uma oscilação, 
com maiores valores registrados no mês de março (2.494g/m2) e os menores em maio (1.325g/
m2). Os resultados obtidos mostraram uma riqueza de espécies relativamente alta na área estu-
dada, com destaque para a família Gracilariaceae.

Palavras-chave: Biomassa; Diversidade; Gracilaria birdiae;
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CÓDIGO: SB2077
TÍTULO: ESTUDO DA ATIVIDADE ANTIINFLAMATÓRIA INTESTINAL DO EXTRA-
TO DO PHYLLANTHUS NIRURI EM COLITE INDUZIDA POR ÁCIDO ACÉTICO EM 
RATOS
AUTOR: JANAINA KARLA FERRARI DE SOUZA
ORIENTADOR: GERLANE COELHO BERNARDO GUERRA
CO-AUTOR: CHRISTINA DA SILVA CAMILLO
CO-AUTOR: GILDELANE DA SILVA NERI
CO-AUTOR: HUDSON GODEIRO DE ARAUJO TEIXEIRA

Resumo:

A doença de Crohn e a retocolite ulcerativa idiopática são as formas mais comuns das 
doenças infl amatórias intestinais, e se caracterizam por infl amação crônica do intestino, de 
etiologia ainda não defi nitivamente esclarecida. Este estudo tem como objetivo avaliar o efeito 
do extrato do Phyllanthus niruri em um modelo de colite induzida pelo ácido acético((0,5 ml a 
10% v/v em solução salina 0,9%). Os resultados foram analisados por meio do índice de dano 
macroscópico (IDM), peso e extensão do segmento colõnico, e a relação peso/longitude do 
cólon e avaliação histológica. Pode-se constatar o efeito preventivo exercido pelo extrato  nas 
doses de 100 e 200 mg/kg e da sulfassalazina na fase aguda do processo infl amatório intestinal 
com uma redução signifi cativa(p<0,01) no índice do dano macroscópico nos animais subme-
tidos a infl amação intestinal quando comparados com os animais do grupo controle. O estudo 
histológico permitiu comprovar o efeito benéfi co do P. niruri e da sulfassalazina sobre o dano 
produzido pelo ácido acético, desta forma, os cortes histológicos procedentes de animais com 
colite tratados com o extrato em estudo mostraram uma preservação parcial da citoarquitetura 
do tecido intestinal e a presença de células caliciformes, em contraposição com a destruição do 
epitélio intestinal que foi observada no grupo controle constantando que as doses de 100 e 200 
mg/kg tiveram uma redução signifi cativa(p<0,05) na densidade do infi ltrado caracterizada de 
leve a moderado.

Palavras-chave: Phyllanthus niruri, atividade antiinfl amatoria intestinal, colite.
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CÓDIGO: SB2083
TÍTULO: SÍNTESE DE PRÓ-FÁRMACO HIDROSSOLÚVEL DO METRONIDAZOL 
PARA TRATAMENTO DE INFECÇÕES INTESTINAIS
AUTOR: JOÃO RICARDO PAULINO DE CARVALHO
ORIENTADOR: KATIA SOLANGE CARDOSO RODRIGUES DOS SANTOS GERALDI
CO-AUTOR: DIOGO TEIXEIRA CARVALHO

Resumo:

O metronidazol é um agente quimioterápico com boa biodisponibilidade pela via oral, 
empregado sistemicamente para o combate de infecções anaeróbias e, localmente no trato gas-
trintestinal, contra parasitoses intestinais, como giardíase e amebíase. Em virtude da boa biodis-
ponibilidade do fármaco, pacientes em tratamento de parasitoses intestinais podem apresentar 
alguma absorção sistêmica indesejável do fármaco diminuindo sua concentração no local de 
ação e expondo o paciente à toxicidade sistêmica que, dependendo da dose, inclui reação tipo 
dissulfi ram com álcool, convulsão e neuropatia periférica. Uma alternativa para contornar esse 
problema é sintetizar um pró-fármaco hidrossolúvel do metronidazol, diminuindo seu coefi -
ciente de partição e absorção sistêmica, bem como prolongando sua estadia no trato gastrintes-
tinal ação contra os parasitas. A metodologia aplicada envolveu reação de esterifi cação entre o 
metronidazol e o ácido succínico, utilizado como transportador hidrofílico. As condições rea-
cionais foram variadas, tanto na escolha dos solventes, como a dos catalisadores. Sete reações 
principais foram estudadas, todas elas acompanhadas por cromatografi a em camada delgada 
(CCD). Em virtude da difi culdade encontrada no isolamento do produto, realizou-se um teste 
químico qualitativo para identifi cação de grupamento éster, cujo resultado positivo indica que 
houve reação para formação do éster em questão.

Palavras-chave: pró-fármaco, metronidazol, hidrossolúvel
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CÓDIGO: SB2084
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO 
FISIOTERAPEUTICA RELACIONADO À QUALIDADE DE VIDA NA GRAVIDEZ
AUTOR: ELIZANGELA DA FONSECA FERREIRA
ORIENTADOR: ELIZABEL DE SOUZA RAMALHO VIANA
CO-AUTOR: ANA GABRIELA CAMARA BATISTA DA SILVA
CO-AUTOR: JANINY LIMA E SILVA
CO-AUTOR: MARISTELA LOPES ARAUJO

Resumo:

Sabe-se que durante a gravidez, as mulheres sofrem diversas alterações físicas e emocio-
nais. A qualidade de vida tem um importante papel no bem-estar da mulher grávida, mas ainda 
permanece inexplorada no contexto clínico. Apesar de não haver um instrumento específi co 
para esse tipo de avaliação, muitos estudos comentam sobre a qualidade de vida durante a 
gestação, contudo, muitas vezes, através apenas da observação clínica. O objetivo desse estudo 
será a tradução de um protocolo de Avaliação Fisioterapêutica em Saúde da Mulher na fase ges-
tacional com base nos princípios da qualidade de vida. Este estudo caracteriza-se como sendo 
de natureza ?descritiva? e será aplicado com gestantes dos serviços público e privado da cidade 
do Natal, sendo paritária a participação de usuárias de cada serviço. O número de participantes 
no pré-teste será de 20 gestantes e a análise dos dados fi nais, coletados através do instrumento 
validado, deverá ser amostral. Após o levantamento e seleção das partes dos instrumentos que 
irão compor o questionário, será feita uma pré-testagem do questionário. Para a validade de face 
e conteúdo serão consultados seis profi ssionais que atuam nas diversas áreas da fi sioterapia e 
na área de saúde da mulher, respectivamente, selecionados aleatoriamente, para responder a um 
questionário, contendo perguntas referentes ao instrumento proposto.

Palavras-chave: Qualidade de vida, gestante, Fisioterapia.
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CÓDIGO: SB2085
TÍTULO: EFEITO DO TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO NA INCONTINENCIA URI-
NARIA DE ESFORÇO EM MULHERES CLIMATERICAS COM E SEM TERAPIA HOR-
MONAL
AUTOR: HELOISE FERNANDES MARTINS
ORIENTADOR: ELIZABEL DE SOUZA RAMALHO VIANA
CO-AUTOR: JOSE HIPOLITO DANTAS JUNIOR
CO-AUTOR: MABEL ARAUJO DE SOUSA
CO-AUTOR: MARCIELLE ALINE DE MEDEIROS BRITO

Resumo:

O presente projeto foi modifi cado para ANÁLISE DA ELETROESTIMULAÇÃO  NA 
INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE PACIENTES SUBMETIDOS A PROSTATECTOMIA 
RADICAL PELA TECNICA DE VIDEOLAPAROSCOPIA, sendo assim, apresento relatório 
das atividades desenvolvidas neste último projeto. A prostatectomia radical é o procedimento 
cirúrgico adotado atualmente ao se detectar câncer de próstata, sendo a incontinência urinária, 
hiperatividade vesical e disfunção sexual as complicações pós-operatórias mais comuns e de di-
fícil tratamento, que causam um profundo impacto negativo na qualidade de vida do individuo. 
O presente estudo visa analisar o efeito da intervenção fi sioterapêutica, através da eletroesti-
mulação, em indivíduos submetidos a prostatectomia radical pela técnica de videolaparoscopia 
portadores de incontinência urinária. A seleção da amostra será de forma randomizada, disposta 
em três grupos: o grupo 1, que será submetido a 20 atendimentos de eletroestimulação em re-
gião de T10, L2; o grupo 2 será submetido a 20 atendimentos de eletroestimulação em região 
sacral (s2 -s4)  e o grupo 3 será o controle, permanecendo sem tratamento fi sioterapêutico. To-
dos os procedimentos terão sua realização iniciada 30 dias após a cirurgia, após avaliação mé-
dica urológica e avaliação fi sioterapêutica para identifi car a incontinência. O projeto ainda não 
apresenta resultados, pois se encontra em fase inicial (piloto), com 3 pacientes em atendimento, 
o que impossibilita a apresentação de dados analisados.

Palavras-chave: Incontinência urinária,prostatectomia, eletroestimulação.
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CÓDIGO: SB2086
TÍTULO: AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS DO EXTRATO 
RICO EM POLISSACARÍDEOS OBTIDO DAS FOLHAS DO BOLDO BRASILEIRO 
(PLECTRANTHUS BARBATUS ANDR.)
AUTOR: JOEDYSON EMMANUEL DE MACEDO MAGALHAES
ORIENTADOR: EDDA LISBOA LEITE

Resumo:

Uma das plantas medicinais usadas pela população é o Boldo Brasileiro (Plectranthus 
barbatus Andr.), cujas folhas são usadas para tratamento de distúrbios hepáticos e gastrintesti-
nais. O objetivo desse trabalho foi extrair polissacarídeos das folhas do boldo e avaliar as suas 
propriedades farmacológicas. As folhas, secas e trituradas, foram submetidas a uma decocção e 
subsequente precipitação etanólica. O precipitado foi recolhido por centrifugação e liofi lizado. 
A composição química do extrato foi determinada através de métodos instrumentais de aná-
lise. A atividade antioxidante foi realizada através de ensaios in vitro (Radicais Superóxidos, 
Hidroxilas e DPPH, Peroxidação Lipídica e Poder Redutor). A atividade anticoagulante foi 
avaliada através de kits comerciais de TP e TTPa, usando o plasma humano citratado. A ativi-
dade antiinfl amatória foi avaliada através do modelo de peritonite induzida por tioglicolato, em 
camundongos Swiss. O extrato apresenta 27,6% de açúcares, 3,95% de proteínas e 0,81% de 
polifenóis. A espectroscopia do infravermelho demostra a presença de grupos OH, característi-
cos de polissacarídeos. A atividade antioxidante mostra que o extrato inibe a geração de radicais 
livres nos sistemas testados (21,99%, 74,99%, 89,95%, 14,96% e 57,13%, respectivamente). 
No modelo de peritonite, o extrato inibiu em 65,52% a migração de leucócitos e 58,08% a pro-
dução de NO. O extrato não apresentou toxicidade (99,96% de células viáveis).  Não há relação 
dose/resposta.

Palavras-chave: Boldo Brasileiro, Plectranthus barbatus
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CÓDIGO: SB2094
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DE QUITINASES EM EXTRATOS DE MORINGA OLEÍFE-
RA E EXTRATOS DO FUNGO CLAVARIA CRISTATA
AUTOR: THALES MATHEUS COSTA DE ARAÚJO E ARAÚJO
ORIENTADOR: MAURICIO PEREIRA DE SALES
CO-AUTOR: ELIZEU ANTUNES DOS SANTOS
CO-AUTOR: JANNISON KARLLY CAVALCANTE RIBEIRO
CO-AUTOR: ROBERTA LUCIANA DO NASCIMENTO GODONE

Resumo:

As quitinases são enzimas envolvidas na degradação da quitina e estão presentes em uma 
ampla gama de organismos, inclusive os que não contêm quitina, tais como bactérias, vírus, 
plantas e animais, e desempenham importantes papeis fi siológicos e ecológicos. A quitina é 
hidrolisada por um sistema quitinolítico classifi cado como: Endo-quitinases, Exo-quitinases e 
N-acetil-beta-D-glucosaminidases. Este trabalho objetiva identifi car e purifi car uma Edo-quiti-
nase extraída das folhas da Moringa oleífera e do fungo Clavaria cristata. As folhas da moringa 
foram pulverizadas com nitrogênio liquido, homogeneizadas com tampão e, em seguida, cen-
trifugadas. Os extratos brutos obtidos foram fracionados com sulfato de amônio: 0-90% (FI). A 
fração FI apresentou atividade quitinásica (N-acetil-beta-D-glucosaminidases, quitobiosidase e 
triacetilquitotriosidase) e mostrou em SDS-PAGE a presença de três bandas, sendo submetida 
à Cromatografi a de exclusão molecular Superdex 200 para purifi cação parcial desta enzima. Já 
para a obtenção da farinha dos fungos da espécie Clavaria cristata, estes foram liofi lizados e tri-
turados, até a obtenção de uma farinha de granulação fi na, que foi homogeneizada em tampão. 
A solução foi centrifugada e o sobrenadante, chamado de extrato bruto, foi em seguida, sub-
metido aos ensaios de atividade enzimática. Observou-se a presença de atividades quitinásicas 
semelhantes as encontradas nas folhas da Moringa oleífera.

Palavras-chave: Glicosidases, Quitinases, Purifi cação.
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CÓDIGO: SB2097
TÍTULO: MANIPULAÇAO DE ANIMAIS DE EXPERIMENTAÇÃO SOB USO DE RA-
DIOFÁRMACOS
AUTOR: ANTONIO PEIXOTO DE CARVALHO
ORIENTADOR: CECILIA MARIA DE CARVALHO XAVIER HOLANDA
CO-AUTOR: ALDO DA CUNHA MEDEIROS
CO-AUTOR: HILKEA CARLA DE SOUZA MEDEIROS
CO-AUTOR: LOUISIANNY GUERRA DA ROCHA

Resumo:

O uso de animais em laboratório conduz a descobertas científi cas que não são possíveis 
por outros meios, mas cada etapa da manipulação desses animais precisa ser conduzida sob 
rigorosos padrões éticos. Radiofármacos marcados com tecnécio-99m (99mTc) tornaram-se 
importantes ferramentas para o diagnóstico de várias doenças ou disfunções orgânicas. O ob-
jetivo do presente estudo foi avaliar, em modelo animal, a biodistribuição de pertecnetato de 
sódio (Na99mTcO4) em  órgãos e tecidos de ratos Wistar, submetidos a tratamentos crônicos 
com produtos naturais. Para tanto, utilizaram-se 20 ratos Wistar, divididos igualmente em gru-
pos controle e tratado. O tratado recebeu extrato de própolis oralmente por 10 dias, e o controle, 
solução salina. No último dia, injetou-se 0,1mL de Na99mTcO4 em todos e após 60 minutos 
foram necropsiados. Dados estatísticos demonstraram aumento signifi cativo da radioatividade 
por grama de órgão, do tratado em relação ao controle, respectivamente em: Sangue (0,80±0,44 
e 0,58±0,20 ); I. Delgado (0,52±0,12 e 0,22±0,08) e cérebro (0,04±0,01 e 0,03±0,00) e uma 
diminuição no estômago (5,14±2,62 e 5,52±3,48). Produtos naturais podem interferir na bio-
distribuição de radiofármacos em organismos animais. Nesse estudo, o uso crônico do extrato 
de própolis em ratos Wistar apresentou alterações signifi cativas na captação do Na99mTcO4 no 
cérebro, intestino delgado, estômago e sangue desses animais possivelmente devido aos proces-
sos metabólicos ou biológicos da própolis.

Palavras-chave: Radiofármacos, Na99mTcO4, animais de experimentação, própolis, Wistar.
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CÓDIGO: SB2099
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DO CRESCIMENTO IN VITRO DE DIFERENTES 
ESTÁDIOS REPRODUTIVOS DA MACROALGA MARINHA GRACILARIA BIRDIAE
AUTOR: GUSTAVO LIMEIRA GOMES DE PAIVA BARROS
ORIENTADOR: ELIANE MARINHO SORIANO
CO-AUTOR: MARCELLA ARAUJO DO AMARAL CARNEIRO

Resumo:

O gênero Gracilaria é cultivado para a produção de ágar, um colóide de ampla aplica-
ção industrial e biotecnológica. Dentre os métodos de cultivo existentes, a cultura in vitro é 
conhecida como uma ferramenta importante para a seleção e domesticação de espécies algais. 
Esse estudo teve como objetivo comparar o crescimento in vitro de diferentes estádios repro-
dutivos (tetrasporófi tos e gametófi tos) da espécie G. birdiae. As condições de cultivo foram: 
meio de cultura von Stosch 25%; fotoperíodo 12:12 (luz/escuro); irradiância 80 μmol.fótons.m-
-2.s-1 e aeração. A taxa de crescimento (TCR) foi calculada semanalmente através de medidas 
de biomassa fresca. Os valores médios de biomassa foram similares para os tetrasporófi tos 
(168,1±10,2 mg) e gametófi tos femininos (167,9±9,6 mg). Os gametófi tos masculinos apre-
sentaram um melhor desempenho atingindo uma média de 217,2±9,2 mg. Assim como para a 
biomassa, os valores da TCR dos gametófi tos masculinos apresentaram valores mais elevados 
(8,7 ± 0,2%d-1) do que os gametófi tos femininos (4,95 ± 0,2%d-1) e tetrasporófi tos (4,88 ± 
0,81%d-1). Diferenças signifi cativas foram observadas na biomassa e TCR para os três estádios 
reprodutivos (p<0,001). Tais resultados demonstram que os estádios reprodutivos apresentam 
mecanismos fi siológicos de crescimento bastante distintos. Este tipo de conhecimento que per-
mite comparar o comportamento das espécies e estágios reprodutivos é fundamental para a 
implantação de cultivos em condições naturais.

Palavras-chave: Gracilaria; Cultivo in vitro; Estádios reprodutivos
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CÓDIGO: SB2100
TÍTULO: ESTUDO ANÁTAMO-PATOLÓGICO DO SISTEMA RENAL DE RATOS WIS-
TAR SUBMETIDOS À TERAPIA CRÔNICA COM OS AMINOGLICOSÍDEOS
AUTOR: HILKEA CARLA DE SOUZA MEDEIROS
ORIENTADOR: RAIMUNDO FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR
CO-AUTOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAUJO FERREIRA

Resumo:

O objetivo do presente estudo experimental foi investigar os efeitos morfohistológicos a 
amicacina e gentamicina em ratos. Ratos machos da linhagem wistar com 8-12 semanas, peso  
aproximado entre 200 ? 250g foram mantidos em temperatura controlada entre 23 e 26ºC, 
respeitando-se o ciclo claro-escuro de 12/12h. Os animais foram randomicamente separados 
em 10 grupos contendo 5 animais em cada grupo. Nos grupos I, II, III e IV  as drogas foram 
administradas  por 7, 14, 21 e 28 dias respectivamente, por via intraperitoneal. O grupo con-
trole foi tratado com 0,9% de salina por 28 dias.  Para análise histológicas foram utilizados os 
protocolos convencionais da técnica de HE e PAS. Escores foram utilizados para determinar 
as alterações encontradas no PAS dos diversos grupos estudados. Os testes estatísticos utili-
zados  foram Krusksll-Wallis  e ANOVA assumindo um grau de signifi cância um p<0,05. Os 
resultados mostraram que os rins nos grupos tratados com amicacina por 3 a 4 semanas e com a 
gentamicina no mesmo período mostraram marcada necrose celular, diminuição da cápsula de 
Bowman, obstrução tubular, e interrupção da membrana basal. Este resultado claramente mos-
tra que administração de aminoglicosídeos induzem a alterações morfohistológicas justifi cando 
o quadro de insufi ciência renal que pode ser defl agrada com o uso prolongado dessas drogas.

Palavras-chave: Amicacina, gentamicina, aminoglicosídeos, nefrotoxicidade
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CÓDIGO: SB2104
TÍTULO: ESTUDOS DE TOXICIDADE PRÉ-CLÍNICA DE NAFTOQUINONAS LEISH-
MANICIDAS
AUTOR: NATHALIE DE SENA PEREIRA
ORIENTADOR: LOUISIANNY GUERRA DA ROCHA
CO-AUTOR: ANA LUIZA CABRAL DE SÁ LEITÃO OLIVEIRA
CO-AUTOR: JÉSSICA ALVES DE MEDEIROS ARAÚJO
CO-AUTOR: MARINA SAMPAIO DE MENEZES CRUZ

Resumo:

A homo-betalapachona é uma molécula semi-sintética pertencente ao grupo das nafto-
quinonas, com excelente atividade leishmanicida in vitro.Dados na literatura revelam atividade 
biológica da beta-lapachona contra as formas de Trypanosoma cruzi. Leishmaniose é causada 
por um protozoário intracelular obrigatório, Leishmania spp. Os medicamentos utilizados no 
tratamento desta enfermidade têm efi cácia questionada em virtude da toxicidade e efeitos cola-
terais, intensifi cando assim a busca por novas substâncias leshmanicidas.OBJETIVO; Avaliar 
a toxicidade aguda e subcrônica em diferentes doses da molécula de homo-betalapachona em 
camundongos Swiss.MATERIAIS E MÉTODOS; Foram utilizados 40 animais (20 Machos e 
20 Fêmeas) com peso corporal entre 17 e 41 gramas. A homo-betalapachona foi administrada 
oralmente (gavagem) nas doses de 140mg/Kg, 180mg/Kg e 220mg/Kg. As observações clínicas 
dos sinais e sintomas foram realizadas constantemente durante as primeiras 24 horas e diaria-
mente durante um período 20 dias. Ao fi nal deste período, foi realizada a autópsia e o exame 
macroscópico dos rins, fígado, baço e estômago dos animais, em busca de alterações patológi-
cas.RESULTADOS; A DL50 não foi determinada por não ter tido morte nos animais em estudo. 
Após avaliar o comportamento dos animais, peso e análise macroscópica dos órgãos, não foram 
evidenciados sinais e sintomas de toxicidade.CONCLUSÃO; O estudo agudo demonstrou que 
a homo-betalapachona não é tóxica nas doses utilizadas.

Palavras-chave: Naftoquinona; toxicidade aguda; homo-betalapachona
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CÓDIGO: SB2107
TÍTULO: PARASITOS DOS PEIXES MARINHOS BUDIÃO, SPARISOMA FRONDOSUM 
E GAUIÚBA, OCYURUS CHYSURUS NAS ÁGUAS COSTEIRAS DE NATAL, RN
AUTOR: MIRLLA CIBELY GOMES DE SOUZA
ORIENTADOR: SATHYABAMA CHELLAPPA
CO-AUTOR: ELIZETE TERESINHA SANTOS CAVALCANTI
CO-AUTOR: HERQUILES LIMA DOS SANTOS
CO-AUTOR: SABRINA KARLA DA SILVA NASCIMENTO

Resumo:

O presente trabalho investigou aspectos parasitológicos em duas espécies de peixes ma-
rinhos: budião, Sparisoma frondosum e guaiúba Ocyurus chrysurus capturados nos meses de 
agosto de 2009 a abril de 2010, nas águas costeiras de Natal, Rio Grande do Norte. Os peixes 
capturados foram levados para o Laboratório de Ictiologia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, onde foram realizadas as identifi cações taxonômicas, as pesagens, medidas 
morfométricas e merísticas. Os exemplares foram necropsiados e os parasitos encontrados fo-
ram removidos cuidadosamente, acondicionados em frascos de vidro contendo álcool a 70%. 
Foi identifi cada a espécie de parasito isópodo Rocinela signata (Isopoda, Aegidae) para ambas 
as espécies dos peixes. Dos exemplares do budião amostrados, 34,61% estavam parasitados 
pelo R.  signata, apresentando 100% de especifi cidade parasitária pelas brânquias do hospedei-
ro. Dos peixes guaiuba capturados 6,81% estavam parasitados pela mesma espécie de isópodo. 
R. signata apresentou preferência pelos hospedeiros jovens, sendo imaturos e em maturação 
gonadal em ambas espécies de peixe.

Palavras-chave: Sparisoma frondosum, Ocyurus chrysurus, Rocinela signata.
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CÓDIGO: SB2111
TÍTULO: EXPRESSÃO IMUNO-HISTOQUIMICA DE METALOPROTEINASES DA MA-
TRIZ E SEUS INIBIDORES TECIDUAIS EM NEOPLASIAS DE GLÂNDULAS SALIVA-
RES
AUTOR: MILA FONTES VARELA
ORIENTADOR: LELIA BATISTA DE SOUZA
CO-AUTOR: LEAO PEREIRA PINTO
CO-AUTOR: ROBSON OLIVEIRA LEITE JUNIOR
CO-AUTOR: VALERIA SOUZA FREITAS

Resumo:

O adenoma pleomórfi co (AP) é a neoplasia benigna mais frequente de glândula salivar 
mas, apresenta altas taxas de recorrência e potencial de malignidade. O carcinoma adenóide 
cístico (CAC) é uma neoplasia maligna agressiva caracterizada por  crescimento indolente e 
metástase tardia à distância.O objetivo deste estudo foi analisar as características clínicopato-
lógicas de 20 casos de AP e 20 casos de CAC. A média de idade dos pacientes no  momento 
do diagnóstico era de,respectivamente,38,69 e 52,56 anos.A localização mais freqüente para 
ambos foi o palato.Nos APs o parênquima exibia  intensa proliferação de células luminais e 
não-luminais  com predominância  do tipo plasmocitóide  formando ninhos,lençóis e estruturas 
ductiformes. Em 13 casos houve combinação do estroma hialino e mixóide.Áreas focais de 
diferenciação escamosa,condróide e lipomatosa, foram evidenciadas.Dos APs, 17 foram clas-
sifi cados como clássicos,2 mixóides e 1 celular. A cápsula esteve presente em 19 casos  sendo 
incompleta  e/ou delgada, em 75%  dos casos.Nos CACs, observou-se proliferação de células 
ductais e mioepiteliais arranjadas nos  padrões histológicos cribriforme,tubular e sólido com 
predominância do tubular.  Em 6  casos  havia invasão muscular,5 intravascular e 3 perineural. 
O  conhecimento das características clínicopatológicas dos APs e CACs pode facilitar o diag-
nóstico levando ao tratamento correto destas lesões.

Palavras-chave: adenoma pleomórfi co; carcinoma adenóide cístico; glândula salivar
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CÓDIGO: SB2112
TÍTULO: IMUNOEXPRESSÃO DAS CLAUDINAS 1 E 7 EM GERMES DENTAIS HU-
MANOS E AMELOBLASTOMAS
AUTOR: RANIEL FERNANDES PEIXOTO
ORIENTADOR: MARCIA CRISTINA DA COSTA MIGUEL
CO-AUTOR: CASSIANO FRANCISCO WEEGE NONAKA
CO-AUTOR: DEBORAH PITTA PARAISO IGLESIAS
CO-AUTOR: NATALIA GUEDES VINAGRE

Resumo:

O ameloblastoma é uma neoplasia epitelial odontogênica benigna que à semelhança da 
odontogênese, resulta de uma série de interações celulares. As claudinas constituem a prin-
cipal classe de moléculas das junções oclusivas e acredita-se que estejam envolvidas  na di-
ferenciação celular, tumorigênese e progressão tumoral. Esse estudo investigou a expressão 
imunoistoquímica das claudinas -1 e -7 em 25 ameloblastomas (21 sólidos convencionais e 4 
unicísticos) obtidos no Laboratório da Patologia Oral da UFRN, avaliando-se o padrão de dis-
tribuição, localização e células envolvidas e em 7 espécimes mandibulares de fetos humanos 
em diferentes fases da odontogênese, provenientes da Maternidade Professor Barros Lima e 
Professor Bandeira Filho (Recife-PE). A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa 
da UFRN com parecer nº 174/2007. O padrão de expressão nos germes dentais foi variável para 
as claudinas estudadas de acordo com o tipo celular e com a localização. Para os ameloblasto-
mas, não se verifi cou associação entre as claudinas e o tipo histológico (sólido ou unicístico). 
A claudina-1 foi positiva nas células centrais e periféricas de 96% e 44%, respectivamente. A 
claudina-7 esteve expressa nas células centrais e periféricas de 100% e 88%, respectivamente. 
Sugere-se que as claudinas podem infl uenciar a tumorigênese dos ameloblastomas, entretanto, 
os mecanismos e as interações que determinam a expressão destas moléculas ainda precisam 
ser mais bem esclarecidos.

Palavras-chave: Ameloblastoma; Odontogênese; Junção celular; Claudinas
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CÓDIGO: SB2113
TÍTULO: EFEITOS PSICOFISIOLÓGICOS DO ESTRESSE AGUDO E CRÔNICO
AUTOR: FERNANDO ANTÔNIO BEZERRA TOLLENDAL PACHECO
ORIENTADOR: ALESSANDRA MUSSI RIBEIRO
CO-AUTOR: ALINE LIMA DIERSCHNABEL
CO-AUTOR: ANA PAULA NASCIMENTO DE LIMA
CO-AUTOR: EZEQUIEL BATISTA NASCIMENTO

Resumo:

O estresse compreende um conjunto de reações e estímulos capazes de promover diversas 
alterações no organismo, adotando padrões adaptativos e mal-adaptativos freqüentemente com 
efeitos danosos avaliados nas funções cognitivas, particularmente na aprendizagem e memória. 
Entretanto, alguns estudos propõem que machos e fêmeas respondem de forma diferenciada 
aos eventos estressantes, com alterações distintas nas funções cognitivas. O trabalho analisou 
as infl uências do estresse crônico em camundongos machos e fêmeas usando a esquiva discri-
minativa em labirinto em cruz elevado. Nos experimentos, foram usados camundongos machos 
e fêmeas, colocados em tubos de contenção por 14 dias consecutivos durante 4 horas. Os re-
sultados demonstraram diferença signifi cativa durante a sessão de treino e teste para o braço 
aversivo, onde o grupo de machos experimental permanecia mais tempo no braço aversivo em 
relação aos grupos formados por fêmeas. No teste, os machos controle (MC=23,2%) exploram 
menos esse braço em relação aos machos estressados (ME=32,7%), enquanto o grupo de fêmea 
controle (FC=23,7%) não apresenta diferença signifi cativa das fêmeas estressadas (FE=27,9%). 
As diferenças estatísticas entre os grupos de fêmeas só aparecem no teste, onde as fêmeas 
controle (FC=52,4%) permanecem mais tempo no braço aversivo em relação às fêmeas es-
tressadas (FE=42,6%). Os machos controles (MC=48,7%) em relação aos machos estressados 
(ME=53,8%), no teste, não apresentam diferenças signifi cativas.

Palavras-chave: Estresse, Ansiedade, Aprendizagem, Memória, Camundongos
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CÓDIGO: SB2114
TÍTULO: PLANO DE TRABALHO ALUNO IC-PIBIC - PROJETO: ANÁLISE DAS MEDI-
DAS DE FORÇA MUSCULAR DE MEMBROS INFERIORES E CONTROLE POSTURAL 
EM IDOSAS COM FENÓTIPO DE FRAGILIDADE RESIDENTES NA COMUNIDADE
AUTOR: MARILIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
ORIENTADOR: RICARDO OLIVEIRA GUERRA

Resumo:

Objetivo: Analisar parâmetros do desempenho muscular e equilíbrio postural entre idosas 
frágeis e pré-frágeis; verifi car correlações entre o equilíbrio postural e o desempenho muscular 
nestes grupos, bem como identifi car os fatores preditores associados ao equilíbrio postural. 
Metodologia: 39 idosas frágeis comunitárias, acima de 65 anos, foram avaliadas quanto aos 
parâmetros do desempenho muscular do membro inferior, e do equilíbrio postural na Escala de 
Equilíbrio de Berg e na Baropodometria Computadorizada. Resultados: houve diferença signi-
fi cativa na força dos fl exores-plantares, e fl exores e extensores do joelho, na oscilação ântero-
-posterior com olhos abertos e nos escores do Berg entre os grupos. Foi observada correlação 
fraca entre a força e o equilíbrio. Discussão: os resultados sugerem que idosas frágeis apresen-
tam pior desempenho muscular do membro inferior e pior equilíbrio postural. As correlações 
entre desempenho muscular e défi cits de equilíbrio estão presentes nessas idosas, e diversas 
variáveis estão envolvidas na manutenção do equilíbrio postural.

Palavras-chave: Equilíbrio postural; Desempenho muscular; Idosas frágeis.
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CÓDIGO: SB2115
TÍTULO: MORBIMORTALIDADE PERINATAL ASSOCIADA À INFECÇÃO CLAMI-
DIANA: UMA REVISAO SISTEMÁTICA
AUTOR: ANA CLAUDINE PONTES
ORIENTADOR: ANA KATHERINE DA SILVEIRA GONCALVES
CO-AUTOR: CINTIA DE FREITAS ANDRADE
CO-AUTOR: KARINA LOPES MORAIS
CO-AUTOR: MARIA JOSE PENNA MAISONNETTE DE ATTAYDE SILVA

Resumo:

A infecção por Chlamydia trachomatis (CT) é a doença sexualmente transmissível bac-
teriana mais prevalente no mundo. A infecção é comumente assintomática e causa inúmeros 
problemas, principalmente em gestantes. Objetivos: O objetivo desta revisão foi avaliar a asso-
ciação da infecção por CT com a morbidade e mortalidade perinatal, buscando analisar o risco 
de aborto, ruptura prematura de membranas, prematuridade, baixo peso ao nascer e mortalidade 
perinatal. Métodos: Foi realizada revisão sistemática através da busca e seleção de estudos de 
coorte prospectivos para determinar o risco dos desfechos. Buscaram-se artigos nas bases de 
dados eletrônicas, MEDLINE e EMBASE, usando descritores específi cos. Dois pesquisadores 
avaliaram os artigos independentemente durante o processo de seleção. Resultados: A busca 
inicial encontrou 2695 artigos nas bases de dados. Foram excluídos 2683 por não se enquadra-
rem nos critérios de seleção. Os 17 estudos restantes foram submetidos à avaliação qualitativa 
(escala de avaliação Newcastle ? Ottawa), restando sete artigos metodologicamente adequados 
para a revisão dos desfechos. Conclusão: Os estudos avaliados encontraram associação signifi -
cativa entre infecção clamidiana na gestação e risco de trabalho de parto prematuro, amniorrexe 
prematura e mortalidade perinatal.

Palavras-chave: gestante, Chlamydia trachomatis, mortalidade perinatal, revisão



SB - Saúde e Biológicas

37

CÓDIGO: SB2122
TÍTULO: AVALIAÇÃO DOS FATORES QUE INTERFEREM NA ATENÇÃO A SAUDE 
MENTAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM-
-RN
AUTOR: ELAINE CELINA BATISTA DE SOUSA
ORIENTADOR: FRANCISCO ARNOLDO NUNES DE MIRANDA
CO-AUTOR: JAIANA CAMELO DA SILVA
CO-AUTOR: RAIONARA CRISTINA DE ARAÚJO SANTOS
CO-AUTOR: TATIANA GOMES FREIRE DA SILVA

Resumo:

No Brasil, a Reforma Psiquiátrica organiza-se com base nos pressupostos da Reforma 
Sanitária e da Psiquiatria Democrática Italiana, fundamentando-se na dimensão desinstitucio-
nalizante desses movimentos ao pressupor a extinção progressiva dos manicômios e a sua subs-
tituição por outros recursos assistenciais. O acompanhamento de indivíduos com transtornos 
mentais pode ocorrer através da atenção básica, e o PSF vem se mostrando como instrumento 
do processo de transformação da assistência em saúde mental, pois possibilita maior aproxi-
mação usuário-família-profi ssionais. O estudo tem como objetivo geral analisar os fatores que 
interferem na atenção à saúde mental no contexto da ESF, avaliando o grau de conhecimento 
e as difi culdades apresentadas por seus membros. Trata-se de uma pesquisa operacional, ou 
Investigação em Sistemas de Saúde (ISS), com desenho transversal de caráter descritivo quanti-
-qualitativo e representacional, utilizando a Escala E.M.O.R.P como referência. A população de 
estudo compõe-se dos profi ssionais da ESF. Os resultados obtidos são preliminares, e demons-
tram que os envolvidos na assistência aos pacientes com transtornos mentais ainda apresentam 
opiniões voltadas ao modelo hospitalocêntrico, podendo-se inferir que o estudo é relevante à 
medida que recomenda sugestões de mudanças na implantação da atenção à saúde mental pela 
ESF.

Palavras-chave: Saúde mental; Saúde da família; Atenção Básica
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CÓDIGO: SB2123
TÍTULO: ANÁLISE MORFOLÓGICA E SUA RELAÇÃO COM METÁSTASE EM CAR-
CINOMAS DE CÉLULAS ESCAMOSAS DE LÍNGUA
AUTOR: LUISA MARIA BEZERRA DE SOUSA
ORIENTADOR: ERICKA JANINE DANTAS DA SILVEIRA
CO-AUTOR: CASSIANO FRANCISCO WEEGE NONAKA
CO-AUTOR: LELIA MARIA GUEDES QUEIROZ
CO-AUTOR: MARCIA CRISTINA DA COSTA MIGUEL

Resumo:

Esta pesquisa avaliou a utilização de sistemas de gradação histológica de malignidade 
(SGHM) como indicadores de agressividade em 85 casos de carcinomas de células escamosas 
(CCEs) de língua, 48 com metástase em linfonodos cervicais e 37 sem metástase. Os dados so-
bre a presença de metástase foram obtidos de prontuários. Em microscopia de luz, cortes histo-
lógicos corados em H/E foram avaliados de acordo com os SGHM propostos pela OMS (2005) 
e por Bryne (1998). Na gradação da OMS, a maioria dos CCEs pouco diferenciado (65,5%) e 
moderadamente diferenciado (59,4%) apresentava metástase, já a maioria dos CCEs bem dife-
renciados (58,3%) não exibia metástase (p>0,05).Na gradação de Bryne, a maior proporção dos 
CCEs de baixo grau (66,7%) não revelava metástase e a maioria dos CCEs de alto grau (67,2%) 
exibia metástase (p=0,003). Na gradação de Bryne, o pleomorfi smo celular (r=0,880) e o grau 
de ceratinização (r=0,835) foram os parâmetros que mais contribuíram para a gradação fi nal do 
tumor (p<0,001).Após re-categorização dos tumores em bem diferenciados e moderadamente/ 
pouco diferenciados, verifi cou-se uma concordância moderada entre os SGHM da OMS e de 
Bryne(k=0,525; p<0,001). Os achados obtidos com a amostra analisada sugerem que o SGHM 
de Bryne constitui um indicador de agressividade nos CCEs de língua. Porém, a utilização de 
critérios morfológicos como indicadores de agressividade deve ser cautelosa, haja vista os re-
sultados existentes na literatura serem controversos.

Palavras-chave: Carcinomas de células escamosas.Língua.Metástase.Gradação histológica.
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CÓDIGO: SB2124
TÍTULO: AVALIAÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA: RE-
ALIDADE DE NATAL-RN
AUTOR: TATIANA GOMES FREIRE DA SILVA
ORIENTADOR: FRANCISCO ARNOLDO NUNES DE MIRANDA
CO-AUTOR: ELAINE CELINA BATISTA DE SOUSA
CO-AUTOR: JAIANA CAMELO DA SILVA
CO-AUTOR: RAFAELLA LEITE FERNANDES

Resumo:

No Brasil, a Reforma Psiquiátrica organiza-se com base nos pressupostos da Reforma 
Sanitária e da Psiquiatria Democrática Italiana, tendo como base à dimensão desinstituciona-
lizante desses movimentos. A reforma do modelo de assistência às pessoas com transtornos 
psíquicos pressupõe a extinção progressiva dos manicômios e a sua substituição por outros 
recursos assistenciais. O acompanhamentoaos indivíduos com transtornos mentais  pode ser 
desenvolvido através da atenção básica, pois esta se propõe a um olhar mais abrangente, não 
só para o indivíduo, mas também para sua família. A realidade das equipes de saúde da família 
vem demonstrando que, cotidianamente, elas se deparam com problemas de saúde mental. Des-
sa forma, este estudo tem como objetivo avaliar as ações de saúde mental na atenção básica do 
em Natal/RN. Entende-se que o estudo torna-se relevante para a enfermagem e a saúde mental 
por ser capaz de promover um conhecimento acerca da realidade, particularmente, nas UBS da 
capital do estado, no que diz respeito às ações votadas para o atendimento, promoção e recu-
peração da saúde dos pacientes com algum tipo de transtorno mental e comportamental, visto 
que, inevitavelmente, estes estão presentes em todos os campos da atenção básica no dia-a-dia 
dos profi ssionais de saúde.Trata-se de um estudo descritivo exploratório, quanti-qualitativa. A 
população do estudo corresponderá aos profi ssionais das Equipes de Saúde da Família.

Palavras-chave: Unidade de Saúde da Família,Reforma Psiquiátrica, Terapia Comunitária
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CÓDIGO: SB2126
TÍTULO: CONCENTRAÇÃO DE TOCOFEROL NO COLOSTRO DE PUÉRPERAS DA 
MATERNIDADE JANUARIO CICCO, NATAL/RN
AUTOR: PENHA PATRÍCIA CABRAL RIBEIRO
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN
CO-AUTOR: EVELLYN CÂMARA GRILO
CO-AUTOR: LAHYANA RAFAELLA DE FREITAS CUNHA
CO-AUTOR: LARISSA QUEIROZ DE LIRA

Resumo:

O leite humano fornece vitamina E para bebês em aleitamento materno exclusivo, de-
sempenhando importante fator de proteção contra os possíveis danos causados pelos radicais 
livres, principalmente para as crianças nascidas prematuramente. Os níveis de vitamina E va-
riam no decorrer da lactação, sendo o colostro particularmente rico neste micronutriente. Esta 
vitamina é extremamente importante nos estágios iniciais da vida, desde a concepção até o 
desenvolvimento pós-natal da criança. Este estudo teve como objetivo avaliar a concentração 
de alfa tocoferol no leite colostro de mulheres da Maternidade Escola Januário Cicco. Foram 
coletadas amostras de leite colostro de 53 parturientes. O alfa-tocoferol no leite foi quantifi cado 
através da Cromatografi a Líquida de Alta Efi ciência (CLAE). Os resultados foram expressos 
em média e desvio padrão, sendo encontrada uma concentração média de 1025,8 ± 532,7μg/
dL. Não foram encontrados valores de prevalência de defi ciência para as mães estudadas. Os 
níveis de alfa-tocoferol no colostro foram próximos ao encontrado por Campos (2005) no Bra-
sil e superiores aos encontrados por Azeredo e Trugo (2008) na Alemanha. De acordo com as 
concentrações encontradas no leite materno, o grupo de mulheres estudadas apresentou estado 
nutricional em vitamina E satisfatório.

Palavras-chave: Vitamina E, colostro, lactação
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CÓDIGO: SB2127
TÍTULO: SELAMENTO OCLUSAL EM CÁRIE DE DENTINA: AVALIAÇÃO ATRAVÉS 
DE MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA
AUTOR: PRYSCYLA PASCALLY TARGINO ARAUJO
ORIENTADOR: ISAUREMI VIEIRA DE ASSUNCAO PINHEIRO
CO-AUTOR: CARLOS AUGUSTO GALVAO BARBOZA
CO-AUTOR: GISELE CHAVES DE MEDEIROS

Resumo:

Objetivos: Este trabalho teve como objetivo avaliar clinica e radiografi camente a efi cácia 
de um tratamento não invasivo de superfícies oclusais de molares decíduos e, após a esfoliação 
dos mesmos, realizar uma análise histológica através de microscópia eletrônica de varredura 
(MEV) do comportamento da lesão cariosa com e sem o tratamento. Materiais e métodos: Fo-
ram selecionados 60 dentes, divididos em grupo controle e grupo experimental. Os dentes apre-
sentavam superfície oclusal sem cavitação e região radiolúcida entre o limite amelo-dentinário e 
o terço médio da dentina. As amostras do grupo experimental foram seladas com FluorShield® 
(Dentsply), sob isolamento absoluto, e acompanhadas a cada 4 meses até sua esfoliação. As 
amostras do grupo controle não receberam nenhum tipo de tratamento, sendo acompanhadas 
da mesma forma que o grupo experimental. Após a esfoliação, as amostras foram levadas para 
a análise através do MEV. Resultados: O grupo experimental que aplicou o selante resinoso 
fotopolimerizável, paralisou o processo de cárie que havia se instalado na dentina, comprovan-
do assim a efi cácia desse tratamento não invasivo. O MEV forneceu as medidas dos minerais 
encontrados nas regiões de dentina saudável, de transição e cariada comprovando os resultados 
clínicos e radiográfi cos encontrados. Conclusão: A partir dos resultados encontrados através de 
dados clínicos, radiográfi cos e do MEV sugere-se a efi cácia do tratamento não invasivo.

Palavras-chave: Cárie dentinária, dente decíduo, selante, microscopia.
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CÓDIGO: SB2133
TÍTULO: PLANO DE TRABALHO PARA PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA A SER 
DESENVOLVIDO NA ÁREA DE NEUROFARMACOLOGIA
AUTOR: LISIANE DE SANTANA SOUZA
ORIENTADOR: ELAINE CRISTINA GAVIOLI
CO-AUTOR: LUANA LIMA SILVA DE ARAÚJO

Resumo:

A dopamina é um importante neurotransmissor envolvido no controle motor, funções 
endócrinas, cognição, compensação e emotividade, atuando em 5 subtipos de receptores conhe-
cidos: D1, D2, D3, D4 e D5. Os receptores D1 e D2 encontram-se abundamente expressos no 
estriado e modulam em sobremaneira o comportamento locomotor voluntário. Considerando a 
participação dos receptores dopaminérgicos D1 e D2 na locomoção, pretende-se através deste 
projeto avaliar o papel destes receptores no efeito hiperlocomotor do neuropeptídeo S (NPS) 
em camundongos. Camundongos Swiss foram submetidos ao teste do campo aberto por 30 
minutos após receberem injeção intraperitonial de um dos seguintes tratamentos: salina, halo-
peridol 0,01 e 0,1 mg/kg e, durante esse tempo, foram avaliados: a distância percorrida, a velo-
cidade média de deslocamento e tempo de imobilidade. Os dados mostram que o grupo tratado 
com haloperidol 0,1 mg/kg teve sua atividade locomotora reduzida signifi cativamente em com-
paração com o controle, o que não ocorreu com o grupo tratado com haloperidol 0,01 mg/kg, 
demonstrando que essa dose não é sufi ciente para causar prejuízos na locomoção dos animais e, 
por isso, será a dose escolhida para dar prosseguimento ao projeto de pesquisa, onde será ana-
lisada a interferência do haloperidol no efeito hiperlocomotor induzido pelo Neuropeptídeo S.

Palavras-chave: camundongos, locomoção, dopamina, neuropeptídeo S
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CÓDIGO: SB2136
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA MEGADOSE (200000 UI) DE RETINIL PALMITATO, ADMI-
NISTRADO NO PÓS PARTO, SOBRE OS NÍVEIS DE IGA NO COLOSTRO DE DE PAR-
TURIENTES PRÉ-TERMO
AUTOR: JOVILMA MARIA SOARES DE MEDEIROS
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN
CO-AUTOR: ANA CAROLINE PEREZ MEDEIROS
CO-AUTOR: ERICA ROBERTA BARBALHO
CO-AUTOR: JÚLIA KARINNE COSTA DE OLIVEIRA FREITAS

Resumo:

O colostro humano é rico em anticorpos, sendo a IgA secretora (SIgA) o mais importante. 
Além da SIgA, o colostro é rico em vitaminas, como a vitamina A, importante na proteção da 
criança contra infecções, uma vez que age sobre a função imune. Em vista da importância desta 
vitamina para a imunidade, principalmente de prematuros, que têm o sistema imune mais ima-
turo, o presente trabalho avaliou a infl uência da suplementação com vitamina A no pós-parto 
imediato sobre os níveis de SIgA no colostro de parturientes pré-termo. Foram coletadas amos-
tras de 2 mL de colostro de 43  mães, 29 do grupo teste (suplementado após a 1ª coleta) e 17 
do grupo controle (não suplementado), em jejum nos 2 primeiros dias pós-parto, por expressão 
manual da mama. A SIgA foi avaliada através do método turbidimétrico e os valores expressos 
em mg/dL. Os resultados são dados em média e desvio padrão e as diferenças consideradas 
signifi cativas quando p<0,05. No 1º dia, a SIgA apresentou médias de 904,5 ± 273,0 mg/dL e 
920,4 ± 235,6 mg/dL (p=0,82) para os grupos controle e teste, respectivamente. No 2º dia, a 
média foi de 464,30 ± 127,6 mg/dL no grupo controle e 571,90 mg/dL ± 124,3 no grupo teste 
(p=0,03). Portanto, 24 h após a suplementação houve diferença signifi cativa entre os níveis de 
SIgA dos dois grupos, já que mães suplementadas apresentaram maiores concentrações de IgA 
no colostro, o que sustenta a importância da vitamina A na imunidade e sugere a modulação da 
produção de anticorpos pela vitamina.

Palavras-chave: Vitamina A, suplementação, pré-termo, IgA
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CÓDIGO: SB2140
TÍTULO: ATENÇÃO DADA A SAÚDE DO HOMEM NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FA-
MÍLIA
AUTOR: DANYELLE LEONETTE ARAUJO DOS SANTOS
ORIENTADOR: ROSINEIDE SANTANA DE BRITO

Resumo:

Estudo exploratório e descritivo, de abordagem qualitativa, cujos objetivos foram iden-
tifi car o entendimento de homens sobre a Estratégia Saúde da Família (ESF) e a opinião deles 
sobre a atenção dada a sua saúde. Participaram da pesquisa onze homens adscritos em área de 
abrangência de uma equipe da ESF do município de Parnamirim/RN. Segundo os resultados, 
os participantes possuem pouco conhecimento sobre a ESF. Porém, aqueles com maior grau 
de instrução referiram conhecer as ações realizadas pelos agentes comunitários de saúde e a 
visita domiciliária, sob enfoque curativista. Tais fatores foram apontados como relevantes para 
a satisfação dos depoentes em relação a esse tipo de assistência. Outros reconheceram a positi-
vidade do serviço quando membros da família foram assistidos pelos programas desenvolvidos 
pela ESF. Quanto à assistência dada a sua saúde, os entrevistados demonstraram insatisfação 
pelo tempo despendido para marcar consultas e exames e consideraram, ainda, como pontos 
negativos a carência de profi ssionais e de especialidades médicas, o que reforça seu desconhe-
cimento quanto aos propósitos da ESF. Desse modo, faz-se necessário uma reorganização das 
Unidades Básicas de Saúde, a fi m de atender as necessidades desse público. Diante disso, os 
profi ssionais de saúde precisam elaborar medidas educativas, com vista a esclarecer os homens 
quanto à fi nalidade da ESF, alertando-os para a importância de aderirem às ações desenvolvidas 
no âmbito da atenção básica.

Palavras-chave: Enfermagem Familiar; Saúde do Homem; Programa Saúde da Família.
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CÓDIGO: SB2142
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA MEGADOSE (200000 UI) DE RETINIL PALMITATO, ADMI-
NISTRADO NO PÓS PARTO, SOBRE OS NÍVEIS DE IGA NO COLOSTRO DE PARTU-
RIENTES A TERMO
AUTOR: ISABELLE FERREIRA DA SILVA
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN
CO-AUTOR: ANA CAROLINE PEREZ MEDEIROS
CO-AUTOR: LARISSA QUEIROZ DE LIRA
CO-AUTOR: MAYARA SANTA ROSA LIMA

Resumo:

O colostro humano é rico em anticorpos, sendo a IgA secretora (SIgA) a mais importante 
imunoglobulina desta secreção. Além da SIgA, o colostro contém vitaminas, como a vitamina 
A, importante na proteção da criança contra infecções, devido à sua ação sobre a função imune. 
Em vista da importância desta vitamina para a imunidade, o presente trabalho avaliou a infl u-
ência da suplementação com esta no pós-parto imediato sobre os níveis de SIgA no colostro de 
parturientes a termo. Foram coletadas amostras de 2 mL de colostro de 46 mães, 29 do grupo 
teste (suplementado após a 1ª coleta) e 17 do grupo controle (não suplementado). A coleta foi 
feita em jejum nos dois primeiros dias pós-parto, por expressão manual da mama. A SIgA foi 
avaliada através do método turbidimétrico e os valores expressos em mg/dL. Os resultados 
são dados em média e desvio padrão e as diferenças foram consideradas signifi cativas quando 
p<0,05. No 1º dia, a SIgA apresentou médias de 767,9 ± 366,1 mg/dL e 760,3 ± 170,2 mg/dL 
(p=0,92) para os grupos controle e teste, respectivamente. No 2º dia, a média foi de 286,7 ± 
156,9 mg/dL no grupo controle e 470,5 ± 101,6 mg/dL no grupo teste (p=0,0001). Assim, 24 h 
após a suplementação houve diferença signifi cativa entre os valores de SIgA dos dois grupos, já 
que as mães suplementadas possuíam 1,6 x mais IgA no colostro que as controle (64% maior), 
o que sustenta a importância da vitamina A na imunidade e sugere a modulação da produção de 
imunoglobulinas pela vitamina.

Palavras-chave: Vitamina A, suplementação, colostro, Imunoglobulina A
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CÓDIGO: SB2144
TÍTULO: MEMÓRIA HÍDRICA EM SEMENTES DE CINCO ESPÉCIES DA CAATINGA
AUTOR: PEDRO CIARLINI JUNGER SOARES
ORIENTADOR: GISLENE MARIA DA SILVA GANADE
CO-AUTOR: GUSTAVO BRANT DE CARVALHO PATERNO

Resumo:

Sementes na superfície do solo da Caatinga fi cam expostas a ciclos de hidratação e desi-
dratação, que variam de acordo com as estações climáticas: seca, chuvosa. Esse trabalho testa 
se sementes de 5 espécies de plantas da Caatinga apresentam Memória Hídrica, que consiste na 
capacidade da semente manter mudanças fi siológicas induzidas pela hidratação durante perío-
dos de seca auxiliando em sua capacidade de germinação futura. As espécies utilizadas foram 
Amburana cearensis, Aspidosperma pyrifolium, Caesalpinia pyramidalis, Erythrina mulungu e 
Myracrodruon urundeuva. Sementes foram coletadas no campo e submetidas a testes de germi-
nação e estabelecimento em casa de vegetação (4 réplicas, 27 sementes cada, total 108 sementes 
por espécie). As porcentagens de germinação e estabelecimento obtidas (consideradas altas) fo-
ram, respectivamente: Amburana cearensis 85,2 e 85,2; Aspidosperma pyrifolium 17,6 e 11,1; 
Caesalpinia pyramidalis 91,6 e 84,3; Erythrina mulungu 86,1 e 67,5; Myracrodruon urundeuva 
56,5 e 53,7. Um experimento de memória hídrica será implementado com 3 tratamentos: con-
trole (sem ciclo de hidratação), estação seca (2 ciclos de hidratação de 1 hora)  e estação chu-
vosa (8 ciclos de hidratação de 2 horas). Para todos os tratamentos serão feitas 10 repetições, 
com 30 sementes cada, totalizando 300 sementes de cada espécie por tratamento. Se houver 
memória hídrica espera-se que as sementes germinem mais rapidamente nos tratamentos que 
receberam ciclos prévios de hidratação.

Palavras-chave: Memória Hídrica, Caatinga, Estações Climáticas, Germinação de Sementes
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CÓDIGO: SB2147
TÍTULO: DIFERENÇAS SEXUAIS NO ESTRESSE AGUDO
AUTOR: ANA PAULA NASCIMENTO DE LIMA
ORIENTADOR: ALESSANDRA MUSSI RIBEIRO
CO-AUTOR: ALINE LIMA DIERSCHNABEL
CO-AUTOR: EZEQUIEL BATISTA DO NASCIMENTO
CO-AUTOR: REGINA HELENA DA SILVA

Resumo:

O estresse é um conjunto de reações fi siológicas que exageradas levam o desequilíbrio do 
organismo. Fatores estressantes alteram processos de aprendizado/memória e ansiedade. Nosso 
trabalho investigou as diferenças sexuais da resposta ao estresse agudo em camundongos ava-
liando as alterações comportamentais no modelo de Esquiva Discriminativa. Foram utilizados 
camundongos machos e fêmeas. Para indução de estresse os animais foram colocados em tubos 
de contenção de acrílico (4 horas/3 dias). Os animais foram colocados no centro do aparato 
(sessão treino) durante 10 minutos. Após 24 horas, foram recolocados no aparato na ausência 
de estímulo aversivo (sessão teste). A duração e o número de vezes que cada animal entrou em 
cada um dos braços foram registrados. Os resultados demonstraram que grupo controle fêmeas 
(FC = 11,0%) permanecem menos tempo no braço aversivo enquanto o grupo de fêmeas sub-
metidas ao estresse reverte esta condição (FE = 52,0%). Este resultado demonstra que o estresse 
promove défi cit de memória. A porcentagem de permanência nos braços abertos demonstrou 
uma diferença dos machos (MC=9,0% e ME=4,0%) para fêmeas (FC=1,0% e FE=0,1%), esta 
diminuição nas fêmeas demonstra um aumento nos níveis de ansiedade. Aparentemente o es-
tresse agudo é um fator que pode afetar diretamente algumas funções cognitivas dependendo 
do sexo.

Palavras-chave: Estresse, Aprendizagem, Memória, Camundongos
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CÓDIGO: SB2151
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DO CRONOTIPO DE ACADÊMICOS DA FACULDADE DE 
CIÊNCIAS DO TRAIRÍ/UFRN
AUTOR: ROMANNINY HEVILLYN SILVA COSTA
ORIENTADOR: EXPEDITO SILVA DO NASCIMENTO JUNIOR
CO-AUTOR: FÁBIO JOBSON FERREIRA CAMPOS
CO-AUTOR: JOÃO OCTÁVIO SALES PASSOS
CO-AUTOR: OZAIR ARGENTILLE PEREIRA DA SILVA

Resumo:

A cronobiologia estuda os ritmos biológicos dos seres vivos. O conhecimento desses 
ritmos além de melhorar a qualidade de vida do indivíduo, é fundamental para reduzir a sono-
lência diurna, bem como aumentar o desempenho profi ssional ou acadêmico e prevenir efeitos 
comportamentais indesejáveis e patológicos. O cronotipo pode ser classifi cado em matutino, 
vespertino e intermediário (indiferente), e refl ete o horário do dia em que o indivíduo preferen-
cialmente encontra-se disposto a realizar diversas tarefas do cotidiano. O presente trabalho teve 
como objetivo identifi car o cronotipo dos acadêmicos de Fisioterapia da Faculdade de Ciências 
da Saúde do Trairí (FACISA/UFRN). Participaram da pesquisa 36 alunos, onde todos concor-
daram em ser voluntários e não remunerados. Utilizando-se um questionário de auto-avaliação 
do cronotipo observou-se que a maioria dos discentes apresentou um cronotipo indiferente 
(54%), seguido do moderadamente vespertino (26%). O fato dos indivíduos que não possuem 
cronotipo indiferente estudarem em horários contrários ao seu cronotipo pode ser devido à falta 
de conhecimento do seu cronotipo ou a ausência da oferta de vagas no curso em outro turno. 
Nesse sentido, é extremamente oportuno e relevante que haja uma difusão a respeito da crono-
biologia e dos bons hábitos que se deve ter para alcançar uma melhor qualidade de sono.

Palavras-chave: Cronobiologia. Cronotipo. Acadêmicos. Qualidade do sono.
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CÓDIGO: SB2152
TÍTULO: TIPAGEM DO PAPILOMAVIRUS HUMANO (HPV) EMPREGANDO A TÉCNI-
CA DE ELETROFORESE EM GEL DE GRADIENTE DE DESNATURAÇÃO (DGGE)
AUTOR: RAYSSA KARLA DE MEDEIROS OLIVEIRA
ORIENTADOR: ROSELY DE VASCONCELLOS MEISSNER

Resumo:

O câncer do colo do útero está associado à infecção persistente do colo do útero com Pa-
pilomavírus Humano (HPV) de alto risco. A detecção do DNA e a tipagem do HPV são feitas 
com técnicas moleculares. O objetivo deste trabalho foi testar a técnica de Eletroforese em Gel 
com Gradiente de Desnaturação (DGGE) como ferramenta de tipagem do HPV. Foram analisa-
das 9 amostras de DNA de tumor cervical de pacientes do Estado do Rio Grande do Norte entre 
as 49 disponíveis para padronização da técnica. Todas amostras eram HPV+ e com tipo de HPV 
determinado anteriormente por dot blot. O DNA das amostras havia sido amplifi cado pela rea-
ção da polimerase em cadeia(PCR) com os iniciadores GP5+/GP6+ e o produto analisado por 
DGGE. Os resultados iniciais não foram satisfatórios provavelmente porque o fragmento am-
plifi cado era pequeno (aproximadamente 150pb) para análise adequada por DGGE. Decidimos 
então, alterar o perfi l de migração do fragmento utilizando o PGMY11, iniciador do conjunto 
PGMY9/PGMY11, e o iniciador DGGEGP6, que é o iniciador GP6+ ao qual foi adicionado um 
grampo CG na sua extremidade 5´. Outros dois tipos de PCR estão sendo testadas:PCRs, uti-
lizando os primers PGMY 09 e PGMY11 e um ?nested? PCR. O trabalho está em andamento, 
pois as condições até agora trabalhadas não são adequadas para a tipagem do HPV. A utilização 
da técnica DGGE para tipagem de HPV é inédita na literatura, embora seja utilizadas para tipa-
gem de outros vírus.

Palavras-chave: Papilomavírus Humano; técnicas de DGGE; câncer colo do útero
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CÓDIGO: SB2156
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIFÚNGICA DA ANFOTERICINA B PRÉ-
-AQUECIDA LIOFILIZADA
AUTOR: SCHEYLA DANIELA VIEIRA DA SILVA SIQUEIRA
ORIENTADOR: IVONETE BATISTA DE ARAUJO
CO-AUTOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO
CO-AUTOR: LARISSA BANDEIRA FREIRE
CO-AUTOR: MIGUEL ADELINO DA SILVA FILHO

Resumo:

A anfotericina B micelar (AmB), cujo nome comercial é o Fungizon, é uma das formula-
ções mais utilizadas para o tratamento de infecções fúngicas sistêmicas. Entretanto, seu uso é 
limitado devido à elevada toxicidade. Uma alternativa simples e econômica para reduzir esses 
efeitos consiste no aquecimento controlado de soluções micelares de AmB com posterior liofi li-
zação. O objetivo deste trabalho consistiu em comparar as velocidades de difusão das formas de 
AmB aquecida  e liofi lizada ( AmB-AL) e a não-liofi lizada (AmB) através da análise dos halos 
de inibição formados pelo método de difusão em ágar. Para a realização deste ensaio, foi utiliza-
do o ágar-sabouraud-dextrose como meio de cultura e como modelo celular fúngico, uma cepa 
ATCC de Candida parapsilosis (Cp). Nas placas de petri contendo o meio ágar já solidifi cado, 
foram delineados 4 poços de 6 mm de diâmetro; em cada poço foram colocados 50 μL da sus-
pensão de Cp na concentração de 10-6 UFC/mL. Foram adicionados 50 μL de AmB-AL e AmB 
em quatro diferentes concentrações (0,5 mg/mL, 0,05 mg/mL, 0,005 mg/mL e 0,001 mg/mL). 
As placas foram então incubadas à 37ºC por 24h e o experimento foi realizado em triplicata. 
Os tamanhos dos halos de inibição formados, apresentaram variações de 30 mm  e 15 mm para 
a maior e menor concentração, respectivamente; portanto, não houve variações signifi cativas 
na difusão de AmB-AL e AmB. Os resultados sugerem que a AmB-AL é tão efetiva quanto a 
formulação comercial existente.

Palavras-chave: Anfotericina B, aquecimento, liofi lização, ágar;
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CÓDIGO: SB2160
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE RUMINANTES 
NOS MUNICÍPIOS DAS REGIÕES LESTE E AGRESTE DO RIO GRANDE DO NORTE
AUTOR: JULIANA JUSTINO DE ANDRADE
ORIENTADOR: HENRIQUE ROCHA DE MEDEIROS

Resumo:

O objetivo desse trabalho foi levantar informações e identifi car demandas de tecnologia 
para aumentar a sustentabilidade a dos sistemas de produção de ruminantes nos municípios de 
Macaíba, Monte Alegre, Vera Cruz e São Gonçalo do Amarante. O trabalho constou da aplica-
ção de questionários com informações sócio-econômicas e zootécnicas em unidades produtivas 
dos sistemas de produção dos municípios estudados. A analise dos questionários possibilitou 
identifi car dois grupos de produtores, com diferentes níveis de informação do sistema. Existem 
sistemas que contratam toda a mão-de-obra, fazem escrituração zootécnica e utilizam monta 
natural controlada e inseminação artifi cial (IA). Enquanto outros produtores, utilizam a mão-
-de-obra familiar, não fazem escrituração zootécnica e utilizam a monta natural sem controle. 
Isto resulta em falta de informação e difi culta a utilização de tecnologias. Todos os produtores 
entrevistados foram unânimes em apontar a difi culdade no escoamento da produção como a 
maior gargalo, considerando o difícil acesso às propriedades e a distancia do centro consumi-
dor. Esta informação reforça a necessidade de Políticas Públicas para manutenção das estradas 
e criação de linhas de transporte público. Conclui-se ainda que a continuidade de pesquisa vi-
sando a traçar um perfi l dos produtores desses municípios, identifi car demandas de tecnologia 
e gargalos na produção e no escoamento das safras.

Palavras-chave: Tecnologia, escrituração zootécnica, políticas públicas.
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CÓDIGO: SB2162
TÍTULO: EXPRESSÃO IMUNO-HISTOQUÍMICA DE RANK, RANKL E OPG EM CIS-
TOS RADICULARES E CISTOS DENTÍGEROS
AUTOR: RENATA SOUZA DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: ANTONIO DE LISBOA LOPES COSTA
CO-AUTOR: CLARISSA LILLIBELY HONORATO VIDAL
CO-AUTOR: MAIARA DE MORAES

Resumo:

Receptor ativador nuclear &#954;appa B (RANK), ligante do receptor ativador nuclear 
&#954;appa B (RANKL) e osteoprotegerina (OPG) são membros da família do fator de necrose 
tumoral relacionados com o metabolismo ósseo. A formação, diferenciação e atividade dos os-
teoclastos são reguladas por estas três proteínas. O objetivo deste estudo foi comparar a expres-
são imuno-histoquímica destes biomarcadores em cistos radiculares (n=20) e cistos dentígeros 
(n=20). A expressão imuno-histoquímica destes marcadores foi avaliada no epitélio e na cápsu-
la dos cistos por escores e percentuais médios de imunomarcação. Para o epitélio, a análise se-
mi-quantitativa revelou um padrão similar dos escores de imunomarcação de RANK, RANKL 
e OPG nas lesões, não havendo diferença estatística signifi cante (p=0.589, p=0.688, p=0.709, 
respectivamente). Para a cápsula cística a análise quantitativa, mostrou diferença estatística 
signifi cante entre os percentuais médios de imunomarcação do RANK e RANKL (p=0,001 e 
p=0,005, respectivamente) nos cistos. A correlação dos escores de imunomarcação de RANKL 
e OPG no epitélio do CR e do CD revelou diferença estatística signifi cante (p=0,029, p=0,003, 
respectivamente). No epitélio dos CRs e dos CDs observou-se uma maior imunoexpressão da 
OPG comparada a do RANKL. Os resultados apontam a presença de RANK, RANKL e OPG 
nos cistos radiculares e cistos dentígeros, sugerindo a atuação destas proteínas no desenvolvi-
mento e expansão das lesões no osso adjacente.

Palavras-chave: cisto radicular, cisto dentígero, RANK, RANKL e OPG
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CÓDIGO: SB2164
TÍTULO: EXPRESSÃO IMUNO-HISTOQUÍMICA DE RANK, RANKL E OPG EM CIS-
TOS RADICULARES E CISTOS DENTÍGEROS
AUTOR: CLARISSA LILLIBELY HONORATO VIDAL
ORIENTADOR: ANTONIO DE LISBOA LOPES COSTA
CO-AUTOR: MAIARA DE MORAES
CO-AUTOR: RENATA SOUZA DE OLIVEIRA

Resumo:

Receptor ativador nuclear &#954;appa B (RANK), ligante do receptor ativador nuclear 
&#954;appa B (RANKL) e osteoprotegerina (OPG) são membros da família do fator de necrose 
tumoral relacionados com o metabolismo ósseo. A formação, diferenciação e atividade dos os-
teoclastos são reguladas por estas três proteínas. O objetivo deste estudo foi comparar a expres-
são imuno-histoquímica destes biomarcadores em cistos radiculares (n=20) e cistos dentígeros 
(n=20). A expressão imuno-histoquímica destes marcadores foi avaliada no epitélio e na cápsu-
la dos cistos por escores e percentuais médios de imunomarcação. Para o epitélio, a análise se-
mi-quantitativa revelou um padrão similar dos escores de imunomarcação de RANK, RANKL 
e OPG nas lesões, não havendo diferença estatística signifi cante (p=0.589, p=0.688, p=0.709, 
respectivamente). Para a cápsula cística a análise quantitativa, mostrou diferença estatística 
signifi cante entre os percentuais médios de imunomarcação do RANK e RANKL (p=0,001 e 
p=0,005, respectivamente) nos cistos. A correlação dos escores de imunomarcação de RANKL 
e OPG no epitélio do CR e do CD revelou diferença estatística signifi cante (p=0,029, p=0,003, 
respectivamente). No epitélio dos CRs e dos CDs observou-se uma maior imunoexpressão da 
OPG comparada a do RANKL. Os resultados apontam a presença de RANK, RANKL e OPG 
nos cistos radiculares e cistos dentígeros, sugerindo a atuação destas proteínas no desenvolvi-
mento e expansão das lesões no osso adjacente.

Palavras-chave: cisto radicular, cisto dentígero, RANK, RANKL e OPG
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CÓDIGO: SB2171
TÍTULO: LESÕES INFECCIOSAS DA CAVIDADE ORAL: ANÁLISE EPIDEMIOLÓGI-
CA DE CASOS DIAGNOSTICADOS NO SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLÓGICA DA 
DISCIPLINA DE PATOLOGIA ORAL DA UFRN
AUTOR: JUAN ERICO DE XEREZ
ORIENTADOR: HEBEL CAVALCANTI GALVAO

Resumo:

O presente estudo teve como objetivo estudar a prevalência das lesões benignas associa-
das a infecção pelo vírus HPV. Cento e setenta e duas lesões orais foram confi rmadas histologi-
camente como papiloma escamoso oral (PEO), verruga vulgar (V V), hiperplasia epitelial focal 
(HEF) e condiloma acominado oral (CAO), dando uma taxa de incidência de 1,79% em relação 
aos 9.616 lesões orais dos tecidos moles e duros nos registros histopatológicos do Serviço de 
Anatomia Patológica do Departamento de Odontologia da UFRN. Baseado nos resultados ob-
tidos concluímos que as lesões mais prevalentes foram PEO (84,9%); V V (8,7%); HEF (4,1%) 
e CAO (2,3%), as quais foram mais freqüentes em mulheres na segunda década de vida, com 
localização preferencial no palato, com aspecto papilar, consistência mole, coloração esbran-
quiçada e implantação pedunculada. A presença de coilócitos foi um achado compatível com 
a infecção viral e ocasionalmente as taxa de recorrência dessas lesões foi considerada baixa, o 
que nos permite agrupá-las no subtipos de baixo risco (não oncogênicos) associados a infecção 
pelos HPVs tipo 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72 e 81, de acordo com a literatura consultada.

Palavras-chave: Odontologia; lesões benignas; HPV.
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CÓDIGO: SB2172
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA AÇÃO CRIOPROTETORA DO EUDRAGIT® S100 EM MI-
CROCÁPSULAS DE XILANA
AUTOR: HENRIQUE RODRIGUES MARCELINO
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO
CO-AUTOR: ACARILIA EDUARDO DA SILVA
CO-AUTOR: ELQUIO ELEAMEN OLIVEIRA
CO-AUTOR: TOSHIYUKI NAGASHIMA JUNIOR

Resumo:

O objetivo deste trabalho foi avaliar a ação crioprotetora do Eudragit® S100 (EUD) no 
processo de liofi lização de microcápsulas de xilana (MPX), produzidas através da reação de 
reticulação interfacial polimérica. Foram realizadas análises de difratometria de raios-X (DRX) 
e a curva termogravimétrica (TG). No difratograma das microcápsulas de xilana foi observado 
um pico de absorção da radiação, provavelmente, oriundo da ligação do polímero com o agente 
reticulante, uma vez que, este mesmo pico foi observado na análise do agente reticulante em 
sua forma pura. A análise do EUD puro demonstrou que este é um polímero amorfo, devido à 
ausência de picos de absorção. O difratograma das MPX + 5% de EUD somente evidenciou 
a presença do mesmo pico apresentado pelas MPX isoladas. No entanto, apesar de resultados 
similares no DRX pôde-se perceber que a liofi lização foi capaz de mudar as propriedades do 
sistema particulado, uma vez que na análise de TG somente 3,21% da massa foi reduzida em 
290ºC (temperatura de início da perda de massa do EUD puro) e o restante da massa foi perdida 
em temperatura superior a 391ºC, temperatura esta que também é superior a temperatura do 
início da perda massa das MPX, sem a presença de crioprotetores. Através destes resultados foi 
observado que há uma interação entre o polímero e o sistema microparticulado, que pode resul-
tar na manutenção da estrutura após a liofi lização. No entanto, este resultado será confi rmado 
através de microscopia eletrônica.

Palavras-chave: Liofi lização, crioprotetores, manitol, microcápsulas, xilana
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CÓDIGO: SB2173
TÍTULO: ECOLOGIA TRÓFICA E REPRODUTIVA DE AMEIVA AMEIVA (LINNAEUS, 
1758) (SQUAMATA: TEIIDAE) EM ÁREA DE CAATINGA DO NORDESTE DO BRASIL
AUTOR: RAUL FERNANDES DANTAS DE SALES
ORIENTADOR: ELIZA MARIA XAVIER FREIRE

Resumo:

A dieta e a reprodução do lagarto Ameiva ameiva foram estudadas de outubro de 2008 a 
setembro de 2009 em área de Caatinga da ESEC Seridó, localizada na porção sudoeste do Rio 
Grande do Norte. Na dieta houve predominância de larvas e pupas de insetos, mas outros itens 
alimentares, como coleópteros, ortópteros, aranhas e baratas, também tiveram importância con-
siderável. A existência de diferenças sazonais nas proporções das categorias de presas ingeridas 
parece estar relacionada com a sazonalidade na disponibilidade de presas no ambiente. Não 
foram encontradas diferenças sexuais nem ontogenéticas quanto aos tipos de presas ingeridas, 
mas houve diferenças ontogenéticas para número e tamanho dos itens alimentares, e para o 
volume estomacal total; estas diferenças parecem estar relacionadas às limitações quanto às 
dimensões do corpo e da cabeça dos jovens. A ausência de diferenças sexuais e ontogenéticas 
na dieta quanto aos tipos de presas ingeridas, bem como a ausência de relações fortes entre as 
dimensões das presas e as variáveis morfométricas, parecem ser resultado do elevado consumo 
de larvas e pupas, tanto por jovens como por adultos. Ameiva ameiva possui reprodução pro-
longada ao longo do ano, mas intensifi cada nos meses mais chuvosos, sendo reduzida ou ausen-
te nos meses mais secos. O decréscimo acentuado no número de adultos observados nos meses 
mais secos do ano pode estar relacionado à estivação ou a um aumento na taxa de mortalidade 
dos indivíduos mais velhos.

Palavras-chave: Dieta de lagartos na Caatinga; Reprodução de lagartos na Caatinga.
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CÓDIGO: SB2176
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA INTEGRALIDADE DA ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E 
DO CUIDADO AO ABORTAMENTO EM MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DO SUS 
DO RIO GRANDE DO NORTE
AUTOR: LIDIANE DE ARAUJO TORRES
ORIENTADOR: SEVERINA ALICE DA COSTA UCHOA
CO-AUTOR: MARCELO AMORIM ARAUJO
CO-AUTOR: MICHELLE RAFAELLE ANDRADE GURGEL
CO-AUTOR: NILMA DIAS LEAO COSTA

Resumo:

O abortamento no Brasil representa grave problema de saúde pública e envolve questões 
legais, econômicas, sociais e psicológicas. A pesquisa objetivou caracterizar o abortamento em 
maternidade de referência do SUS/RN de 2006 a 2007. O estudo foi epidemiológico descritivo, 
realizado em Natal, de julho a dezembro de 2009. Selecionaram-se 1463 prontuários de ado-
lescentes e jovens diagnosticadas na admissão ou alta por abortamento, excluindo-se casos de 
legalidade, sem conclusão de assistência e idade gestacional superior a 23 semanas. As variá-
veis foram sócio-demográfi cas, reprodutivas e clínicas. Os resultados mostraram predomínio 
de abortamento em jovens, solteiras, com ensino fundamental, trabalhadoras, procedentes da 
capital, com sexualidade precoce, mais de 2 parceiros, primigestas, nulíparas, sem referência de 
abortos anteriores ou uso de abortivos, com sangramento transvaginal, abortamento incomple-
to, curetagem, internação menor que 24 horas, sem intercorrências, pouco aconselhamento pós-
-aborto. Os profi ssionais não puderam garantir as condições e os meios abortivos usados, por 
isso prestaram cuidados emergenciais. Confi rmou-se que os abortamentos estudados na faixa 
etária de adolescentes e jovens estão de acordo com os observados na literatura científi ca e nos 
20 últimos anos de pesquisas desenvolvidas no país. Contudo, é necessário reforçar o planeja-
mento familiar e avaliar se esta atenção é humanizada e de qualidade, conforme preconizado 
pelo Ministério da Saúde.

Palavras-chave: Epidemiologia. Abortamento. Adolescentes. Jovens.
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CÓDIGO: SB2177
TÍTULO: BIODIVERSIDADE DE TÉRMITAS (ISOPTERA) EM CAATINGAS DO RIO 
GRANDE DO NORTE, BRASIL
AUTOR: LUANA BEZERRA DA SILVA
ORIENTADOR: ALEXANDRE VASCONCELLOS

Resumo:

A estrutura da taxocenose de térmitas foi estudada em uma área de Caatinga no município 
de João Câmara, RN. Um protocolo padronizado de amostragem foi aplicado na área. Foram 
encontrados sete gêneros de térmitas em diferentes substratos. Todos os gêneros encontrados 
pertencentes à família Termitidae. O gênero Nasutitermes foi o mais freqüentemente coletado. 
Entre as subfamílias, Nasutitermitinae foi dominante em freqüência de ocorrência nas parcelas. 
Microcerotermes sp, Constrictermes cyphergaster e Nasutitermes corniger foram as únicas es-
pécies com ninhos conspícuos construídos na área. A Caatinga de João Câmara, até o presente, 
representa a área com maior biodiversidade de térmitas neste ecossistema no Rio Grande do 
Norte.

Palavras-chave: Isoptera, biodiversidade, grupos alimentares, ninhos
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CÓDIGO: SB2178
TÍTULO: NÍVEL DE CONHECIMENTO DE PACIENTES DE ODONTOLOGIA SOBRE 
BIOÉTICA
AUTOR: RENATO CAVALCANTI DUARTE GALVAO
ORIENTADOR: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS

Resumo:

A Bioética é considerada como sendo a Ética Aplicada às questões da saúde e da pesquisa 
em seres humanos, buscando maior humanização nas relações entre profi ssional, paciente e 
sociedade. As clínicas odontológicas de ensino constituem locais de atendimento executado por 
alunos como parte de sua formação profi ssional. Pelas particularidades deste tipo de atenção, 
surgem confl itos e dilemas, associados ao fato de que a maioria dos pacientes que procuram 
atendimento, busca atenção odontológica especializada. Esta pesquisa propõe analisar o nível 
de conhecimento dos pacientes atendidos nas clínicas do Curso de Odontologia da UFRN so-
bre a Bioética com o objetivo de identifi car as questões éticas que permeiam o atendimento a 
pacientes nessas clínicas. Os resultados coletados até o presente momento, correspondem aos 
dados referentes aos 50 primeiros pacientes que concordaram em participar da pesquisa onde se 
pode observar a necessidade de melhor instruí-los acerca do que signifi ca a Bioética e quais as 
implicações decorrentes que irão gerar seus direitos e deveres. Com base nestes dados, conclui-
-se que há necessidade de maiores informações sobre Bioética para os pacientes que frequen-
tam as clínicas do Curso de Odontologia da UFRN, que poderão estar inseridas em panfl etos 
informativos e/ou em breves ofi cinas para os pacientes na sala de espera das consultas, para que 
os mesmos sintam-se seguros para encararem o procedimento, tendo respeitados os princípios 
da Ética e da Legalidade.

Palavras-chave: Ética, Bioética, Nível de conhecimento dos pacientes
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CÓDIGO: SB2182
TÍTULO: RECUPERAÇÃO  DE COMPOSTOS FUNCIONAIS PRESENTES NO BAGAÇO 
DA ACEROLA MEDIANTE EXTRAÇÃO E MICROENCAPSULAÇÃO  POR ATOMIZA-
ÇÃO EM LEITO DE JORRO
AUTOR: FRANCISCO ESCOLASTICO DE SOUZA JUNIOR
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS

Resumo:

As frutas são verdadeiras fontes de fi bras, vitaminas e sais minerais. Em se tratando da 
acerola, sabe-se que esta fruta possui elevadas concentrações de ácido ascórbico, ou vitamina 
C. O ácido ascórbico é um excelente antioxidante. O processamento industrial da acerola pro-
duz uma grande quantidade de resíduo que contêm quantidades signifi cativa de vitamina C e 
outros compostos como antocianinas, que além de corantes naturais de interesse para a indústria 
de alimentos também são antioxidantes. Estes compostos podem ser recuperados por extração 
utilizando água e secos de forma a se obter um pó, com maior tempo de vida útil. Todavia estas 
substâncias são degradadas na presença de luz, em temperaturas relativamente altas e na pre-
sença de oxigênio. Para minimizar estes efeitos  antes da secagem estas substâncias podem ser 
microencapsuladas em matriz comestível. Este trabalho teve como objetivo estudar a secagem 
em leito de jorro de um extrato aquoso de resíduo de acerola microencapsulado com maltodex-
trina e com uma mistura de goma de cajueiro e maltodextrina. Os resultados obtidos nos expe-
rimentos demonstram que o processo é viável, principalmente no que diz respeito à recuperação 
da vitamina C (90% em média) e a obtenção de um produto em pó com elevado valor agregado 
e características funcionais.

Palavras-chave: vitamina C, microencapsulação, secagem e perdas.
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CÓDIGO: SB2196
TÍTULO: RESTAURAÇÃO DE MATA DE RESTINGA: GERMINAÇÃO E PREDAÇÃO 
DE SEMENTES, CRESCIMENTO E HERBIVORIA EM PLÂNTULAS DE CAESALPINIA 
ECHINATA LAM
AUTOR: JOSÉ GUEDES FERNANDES NETO
ORIENTADOR: GISLENE MARIA DA SILVA GANADE

Resumo:

O trabalho avalia os processos ecológicos associados à introdução de sementes e plân-
tulas de Pau-brasil (Caesalpinia echinata) em uma área degradada de vegetação de Restinga 
localizada no campus da UFRN, Natal. O trabalho também pretende testar os efeitos da transpo-
sição de solo e serrapilheira sobre os processos de germinação, predação de sementes, estabe-
lecimento e crescimento de plântulas dessa espécie. Foram dispostos aleatoriamente 10 blocos 
experimentais dentro da área de estudo. Nesses blocos foram delineadas duas parcelas de 2m 
x 2m, onde os tratamentos presença e ausência de serrapilheira foram alocados aleatoriamente. 
A serrapilheira foi transplantada do Parque das Dunas, uma unidade de conservação preserva-
da de restinga. As parcelas, localizadas em áreas abertas, tiveram sua vegetação retirada para 
evitar processos competitivos. Utilizou-se 20 sementes de Pau-brasil em cada parcela (totali-
zando 400 sementes). Serão também transplantadas 5 mudas em cada parcela, num total de 100 
plântulas. Em um período de 72 horas, todas as sementes colocadas no campo foram consumi-
das por predadores invertebrados. Analisando as taxas de predação de sementes após 24 horas 
foi verifi cada diminuição signifi cativa da predação em parcelas com serrapilheira (F1;9=5,6, 
P=0,04). Os resultados demonstram que a serrapilheira pode ter um papel positivo no estabele-
cimento dessa espécie, porém, o plantio de mudas parece ser uma alternativa mais viável para 
programas de restauração.

Palavras-chave: Restauração de Restinga, Pau-brasil, Transposição de Serrapilheira
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CÓDIGO: SB2199
TÍTULO: A VISÃO DOS ESTUDANTES DE NUTRIÇÃO SOBRE O SIGNIFICADO DA 
RELAÇÃO ENTRE CULTURA E COMPORTAMENTO ALIMENTAR PARA O INCRE-
MENTO DO TRABALHO EDUCATIVO RELACIONADO AO CONSUMO DE ORGÂNI-
COS
AUTOR: RAPHAELA CECILIA THE MAIA DE ARRUDA FALCAO
ORIENTADOR: VERA LUCIA XAVIER PINTO
CO-AUTOR: MARINA RORIZ CARVALHO PANTOJA

Resumo:

A busca por qualidade em produtos agroindustriais é fruto de mudanças nas preferências 
dos consumidores, motivadas por preocupações com a saúde e com meio ambiente.  Clima, bio-
diversidade e composição dos solos fazem do Brasil um dos principais produtores de orgânicos 
do mundo. Devido as vantagens dos orgânicos, deve-se estimular seu consumo pela população, 
visando a sustentabilidade do meio-ambiente, o consumo de alimentos saudáveis, e trabalho e 
comércio justos. A realização de uma formação de nutricionistas que os prepare para o conhe-
cimento da relação existente entre cultura e comportamento alimentar é fundamental para esta 
tarefa. O objetivo deste trabalho é relatar a compreensão dos estudantes iniciantes do curso de 
Nutrição sobre o signifi cado deste conteúdo para sua formação. Foram aplicados questionários 
junto a 23 estudantes do segundo período. Os resultados encontrados foram que o contato práti-
co com alimentos presentes na alimentação alternativa foi enriquecedor; que o entendimento da 
existência de práticas alimentares alternativas aprimoraram os pensamentos e fi zeram aprender 
a respeitar as diferenças de cada sociedade e de cada cultura; que a alimentação não é apenas 
um fator biológico, mas componente de uma identidade, uma fi losofi a de vida; e que o nutricio-
nista é um educador. Concluímos que é relevante a inclusão de elementos sócio-antropológicos 
na formação do nutricionista para o incremento do trabalho educativo relacionado ao consumo 
de orgânicos.

Palavras-chave: Orgânicos. Educação Alimentar/Nutricional. Formação de Nutricionistas



SB - Saúde e Biológicas

63

CÓDIGO: SB2200
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE PERFIL PROTÉICO DIFERENCIAL EM CHROMO-
BACTERIUM VIOLACEUM APÓS EXPOSIÇÃO AO FERRO
AUTOR: DANIEL CHAVES DE LIMA
ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS

Resumo:

A Chromobacterium violaceum é uma beta-proteobactéria, Gram-Negativa que vive em 
ecossistemas tropicais como nos bancos de areia do Rio Negro na região amazônica. C. vio-
laceum produz inúmeros genes com ação biotecnológica como, por exemplo, biorremediação. 
Sua principal característica, entretanto, é a produção da violaceína, um pigmento roxo com 
ações atividades antibactericidas, antivirais e anticâncer. Com o sequenciamento de seu geno-
ma foi observado que cerca de 40% de suas ORFs não possui função defi nida. Frente ao seu 
grande potencial biotecnológico e através do estudo do proteôma em tratamento feito com a 
presença e ausência de sulfato-de-ferro-pentahidratado, o presente trabalho visa identifi car pos-
síveis genes relacionados a reparo de DNA. Após o tratamento, as proteínas foram extraídas, 
quantifi cadas pelo método de Bradford e visualizadas em géis uni- e bidimensionais. Foi ob-
servado que em tratamento feito com esse metal a partir da concentração de 7,8mM, a bactéria 
mobiliza seu perfi l protéico com o surgimento de uma banda protéica com cerca de 28kDa. A 
análise dos géis bidimensionais feita por software mostrou coincidência de aproximadamente 
75% dos spots enquanto o restante apresentou expressão diferencial. Em análise feita em banco 
de dados, 54 ORFs são candidatas para representarem os spots excisados que serão submetidos 
a espectrometria de massas. Dentre os canditados encontram-se proteínas de Heat Shock, Cha-
peronas, enzimas de reparo e metabolismo de ferro.

Palavras-chave: Chromobacterium violaceum, Proteômica, Reparo de DNA, mutagênese
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CÓDIGO: SB2202
TÍTULO: OS REGISTROS DO ENFERMEIRO NO PRONTUÁRIO DOS USUÁRIOS DE 
UM HOSPITAL PEDIÁTRICO DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE NATAL/RN
AUTOR: KARILENA KARLLA DE AMORIM PEDROSA
ORIENTADOR: AKEMI IWATA MONTEIRO
CO-AUTOR: MARILIA FERNANDES GONZAGA DE SOUZA

Resumo:

Estudo sobre os registros de enfermagem,meio de informação relacionadas ao cliente e 
aos cuidados,dever e responsabilidade do enfermeiro.Caracterizar o registro do enfermeiro no 
prontuário dos pacientes internados em hospital pediátrico,antes da implementação da Sistema-
tização da Assistência de Enfermagem(SAE).Estudo do tipo descritivo-exploratório,retrospecti
vo,abordagem quantitativa,abrangeu 30%(23) dos prontuários de pacientes com altas/óbitos em 
Julho/2009,realizada no Hospital pediátrico de Natal/RN.Dos 23 prontuários pesquisados,16 
tinham algum tipo de registro de enfermeiro,como folha de evolução, admissão em Centro 
Cirúrgico(CC) e altas de pacientes.Em seis registros haviam registradas a hora de realização das 
atividades,em 8 registros tinham a data de realização;7 estavam legíveis,em 3 houve difi culdade 
de ler as informações,e em 6 não foi possível identifi car as informações.Seis tinham registros 
de procedimentos de enfermagem;a assinatura estava presente em 15 registros,mas como ha-
via ilegibilidade não foi possível identifi car quem tinha realizado,se técnico ou  enfermeiro.
Observa-se que os registros se resumem a folha de evolução, a admissão ao CC e a poucos 
registros.É imprescindível para os enfermeiros avaliar a importância desse instrumento,uma 
vez que é dever e responsabilidade deste realizá-lo.Dessa forma,verifi ca-se a necessidade de se 
discutir com os profi ssionais,e de implementar a SAE,que dá concretude ao processo de enfer-
magem na prática.

Palavras-chave: registros; enfermagem; prontuário; hospital pediátrico
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CÓDIGO: SB2203
TÍTULO: ANÁLISE QUANTITATIVA DA ANFOTERICINA B APÓS INCORPORAÇÃO 
EM UMA MICROEMULSÃO DO TIPO O/A
AUTOR: FERNANDA DO COUTO BRASIL
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO
CO-AUTOR: AIRANUEDIDA SILVA SOARES
CO-AUTOR: IVONETE BATISTA DE ARAUJO
CO-AUTOR: WALTEÇÁ LOUIS LIMA DA SILVEIRA

Resumo:

A anfotericina B (AmB) é um antifúngico de amplo espectro utilizado principalmente 
no tratamento de infecções fúngicas sistêmicas. Na oftalmologia, seu uso vem sendo bastante 
discutido por meio da administração tópica ocular no controle de ceratomicoses superfi ciais. A 
atual formulação para aplicação tópica ocular, que contém desoxicolato de sódio, é considerada 
tóxica quando utilizada em concentrações elevadas e esta limitação geralmente torna a terapia 
não responsiva ao tratamento. As microemulsões (MEs) aparecem como novos sistemas car-
readores de fármacos por serem termodinamicamente estáveis e isotropicamente translúcidos. 
O objetivo deste trabalho foi dosear a AmB após a incorporação em uma ME óleo em água. 
A AmB foi pesada para obter a concentração teórica de 5,0 mg/mL sob agitação magnética e 
incorporada pela adição de uma solução de hidróxido de sódio a 1N. Após a completa solubili-
zação, o pH foi ajustado para uma faixa entre 7,0 ? 7,5 com uma solução de ácido clorídrico a 1 
N. A partir da ME incorporada, foi feita uma diluição 1:1000 em metanol e posterior leitura em 
espectrofotômetro UV-VIS em triplicata, no comprimento de onda máximo de 405 nm. O re-
sultado obtido foi um teor de aproximadamente 3,51 ± 0,35 mg/ml, o que corresponde a 70,2% 
em relação a concentração teórica estipulada. Com esse resultado, conclui-se que a metodologia 
utilizada para dosear a AmB foi simples e rápida demonstrando que a ME pode ser um excelen-
te veículo  para carrear este fármaco.

Palavras-chave: Microemulsão; Doseamento; Anfotericina B.
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CÓDIGO: SB2208
TÍTULO: DETECÇÃO DE VICILINAS NA HEMOLINFA DE LARVAS DE BRUQUÍDEOS 
POR ELETROFORESE BIDIMENSIONAL
AUTOR: LUANNA PRISCILLA LUCAS ARAUJO
ORIENTADOR: ADRIANA FERREIRA UCHOA

Resumo:

As sementes de feijões são fortemente atacadas por bruqüídeo. No  feijão-de-corda e 
feijão comum a principal proteína de reserva é a vicilina.  O mecanismo de ação dessas sobre 
bruqüídeos não é claro, mas investigações químicas e imunológicas, sugerem envolvimento de 
sua propriedade de ligação à quitina e resistência à hidrólise. Considerando o escasso estudo 
dos mecanismos de incorporação e acúmulo de vicilinas pelos bruquídeos, o presente projeto 
teve por objetivo, detectar vicilinas na hemolinfa de Z. subfasciatus e A. obtectus, mantidos em 
sementes de V. unguiculata e P. vulgaris. Cerca de 200 larvas (16 dias) foram dissecadas em 
NaCl 150 mM, a 4°C. As concentrações das proteínas foram determinadas por Bradford. As 
proteínas foram concentradas por precipitação com acetona 3V, em seguida solubilizadas em 
tampão de amostra e analisadas por SDS-PAGE. As amostras foram submetidas a eletroforeses 
bidimensionais (2D) segundo O?Farrell. A determinação da massa molecular e o ponto isoe-
létrico das proteínas foi realizada por digitalização e análise dos géis por software de análise 
proteômica.  Os ?spots? correspondentes as vicilinas foram excisados dos géis, digeridos por 
tripsina e serão sequenciados por espectrometria de massas. Estes resultados confi rmam dados 
observados através de western blotting, com anti-vicilinas, mostrando que a técnica de 2D pode 
ser empregada na detecção de proteínas incorporadas da dieta por insetos.

Palavras-chave: hemolinfa, Z. subfasciatus, A. obtectus, V. unguiculata e Bruquideos
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CÓDIGO: SB2210
TÍTULO: PRINCIPAIS BEBIDAS PROVENIENTES DO CAJU: ESTUDO COMPARATI-
VO
AUTOR: GABRIELA CECILIA REMIGIO PITOMBEIRA
ORIENTADOR: CAMILA GAMBINI PEREIRA
CO-AUTOR: MAGDIELY STEFANES DE SANTANA VARELA

Resumo:

O Nordeste brasileiro possui a maior área cultivada com caju do Brasil. No entanto ve-
rifi ca-se um enorme desperdício do pedúnculo o qual poderia ser utilizado para a produção de 
suco, polpa de fruta,e outros derivados. A cajuína, outro derivado do caju bastante conhecido no 
Nordeste, é uma bebida elaborada a partir do suco de caju clarifi cado. O presente trabalho teve 
como objetivo comparar as características físico-químicas das principais bebidas provenientes 
do caju: a cajuína, o suco de caju industrializado e a polpa de caju. Foi ainda avaliado o efeito da 
temperatura e ºBrix sob a densidade de cada material. Na caracterização físico-química, foram 
observadas as respectivas faixas de variação: teores de umidade: 86,88-90,23%, ºBrix: 9,53-
12,50, pH: 3,47-3,83, acidez total: 0,213-0,624%, densidade: 1,038-1,049 g/mL, proteína: 0,94- 
2,1%, atividade de água: 0,989-0,993 aw, tensão superfi cial: 37,95-51,64 mN/m, e viscosidade: 
0,0013-0,0204 Pa.s. Analisando o efeito do da temperatura e ºBrix sobre a densidade dos ma-
teriais, observou-se um crescimento na densidade com ºBrix, e uma diminuição da densidade 
com aumento da temperatura, nas respectivas faixas estudadas. Pelos resultados obtidos veri-
fi cou-se que as propriedades encontram-se de acordo com o tipo de alimento avaliado (polpa e 
suco). Os resultados indicam ainda que a cajuína, embora não exista uma legislação específi ca 
para esse produto, pode ser considerada como um “suco de caju” com elevado valor protéico.

Palavras-chave: caju, derivados do caju, propriedades físico-químicas
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CÓDIGO: SB2212
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO TERMOGRAVIMÉTRICO PARA DE-
TERMINAÇÃO DO TEOR DE AMPICILINA EM COMPRIMIDOS
AUTOR: CANDIDA MARIA SOARES DE MENDONCA
ORIENTADOR: ANA PAULA BARRETO GOMES

Resumo:

A Termogravimetria é uma técnica analitica na qual a mudança da massa de uma subs-
tância é medida em função da temperatura enquanto esta é submetida a uma programação con-
trolada. Utilizando apenas a Termogravimetria é possível, por exemplo: estudar a decompo-
sição térmica de compostos orgânicos, inorgânicos e de substâncias poliméricas; determinar 
a velocidade de evaporação e sublimação, desidratação e higroscopicidade.Neste trabalho, a 
termogravimetria foi utilizada para a quantifi cação da warifteína, um alcalóide isoquinolínico 
que foi isolado de uma espécie da fl ora brasileira chamada  Cissampelos sympodialis e apre-
senta várias funções como antiinfl amatório, antidepressivo, antialérgico e antiasmático.Foram 
utilizadas uma termobalança Shimadzu, modelo TGA-50H, com razões de aquecimento de 5, 
10, 15, 20 ºC/min; um controlador de fl uxo, marca Shimadzu, modelo FC-40 e cadinho de alu-
mina.As curvas foram analisadas por operador 1 e operador 2 , respectivamente,no programa 
TA 60 e foram obtidas as seguintes constantes: rz 5 k=2,97E-05; k=9,51E-05; rz 10 k=5,9E-05 
; k=1,84E-04; rz 15 k=8,8E-05; k=4,78E-04; rz 20 k=1,36E-04; k=5,12E-04; rz 5 k=2,9E-4; 
k=5,62E-4.A partir desas constantes as curvas de pressão foram contruídas.

Palavras-chave: Palavras-Chaves: termogravimetria,warifteína, análise térmica.
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CÓDIGO: SB2215
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO SISTEMA DO NEUROPEPTÍDEO S NA MODULAÇÃO DE 
MEMÓRIAS AVERSIVAS EM RATOS SUBMETIDOS À ESQUIVA DISCRIMINATIVA 
EM LABIRINTO EM CRUZ ELEVADO
AUTOR: VICTOR ANASTÁCIO DUARTE HOLANDA
ORIENTADOR: ELAINE CRISTINA GAVIOLI
CO-AUTOR: LISIANE DE SANTANA SOUZA
CO-AUTOR: LUANA LIMA SILVA DE ARAÚJO
CO-AUTOR: MANARA BEZERRA BARBOSA COSTA

Resumo:

O neuropeptídeo S (NPS) é o ligante endógeno do receptor ligado à proteína G denomina-
do de NPSR. Foram atribuídos ao NPS efeitos comportamentais do tipo ansiolítico e hiperloco-
motor, mas pouco é sabido sobre a ação na memória. Este estudo investigou os efeitos do NPS 
injetado no ventrículo lateral (ICV) em ratos na esquiva discriminativa em labirinto em cruz 
elevado, cujo modelo permite diferenciar componentes emocionais e cognitivos. Ratos Wistar 
machos foram tratados com NPS (1 e 0,1 nmol) ou salina 15 min antes do treino. A análise 
comportamental foi realizada em um aparelho em forma de cruz elevado do chão, composto 
por dois braços fechados e dois abertos; a exposição a um dos braços fechados na sessão de 
treino dispara estímulos aversivos. Um dia depois do treino, os ratos foram novamente expostos 
ao aparelho (teste). Observou-se que a injeção de NPS não alterou a atividade locomotora no 
treino, mas causou aumento signifi cativo do tempo gasto nos braços abertos, sugerindo ação do 
tipo ansiolítica. Em uma análise minuto a minuto, no treino todos os grupos aprendem a evitar 
o braço aversivo, sugerindo que a aprendizagem não foi alterada pelo NPS. No teste, animais 
salina não discriminam o braço aversivo, indicando que não houve evocação de memória para 
tal evento como aversivo. Estes resultados sugerem que o NPS causa efeito ansiolítico em ratos. 
No entanto, alterações metodológicas são necessárias a fi m de adequar o comportamento dos 
controles ao descrito na literatura.

Palavras-chave: ansiedade, memória, rato, NPS
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CÓDIGO: SB2216
TÍTULO: ESTUDO DA PARTICIPAÇÃO DE VIAS DOPAMINÉRGICAS NO EFEITO HI-
PERLOCOMOTOR DO NEUROPEPTÍDEO S EM CAMUNDONGOS
AUTOR: MANARA BEZERRA BARBOSA COSTA
ORIENTADOR: ELAINE CRISTINA GAVIOLI
CO-AUTOR: VICTOR ANASTÁCIO DUARTE HOLANDA

Resumo:

Introdução: O neuropeptídeos S (NPS) é o ligante endógeno de um receptor denominado 
NPSR, que se encontra expresso em diversas áreas do sistema límbico. Estudos sugerem que o 
NPS cause efeito hiperlocomotor devido a ativação do NPSR, no entanto, esforços têm se vol-
tado para avaliar o mecanismo pelo qual o NPS promova tal efeito. Este projeto objetiva avaliar 
a participação de vias dopaminérgicas centrais no efeito hiperlocomotor induzido pelo NPS em 
camundongos. Métodos e Resultados: Camundongos fêmeas Swiss foram tratadas no ventrícu-
lo lateral (ICV) com NPS 0,1 nmol ou salina 5 min antes da exposição ao campo aberto, cujo 
aparelho consiste em uma caixa quadrada construída em fórmica branca. A distância percorrida 
e o tempo de imobilidade do animal foram avaliados durante 30 min através do software Any-
-Maze (Stoelting, USA). Os dados demonstraram que o NPS 0,1 nmol aumentou a atividade 
locomotora e reduziu o tempo de imobilidade dos animais em comparação com o grupo con-
trole. Para dar continuidade ao projeto, será administrada por via ICV uma toxina de neurônios 
dopaminérgicos, a 6-hidroxidopamina, a fi m de avaliarmos o papel das vias dopaminérgicas no 
comportamento hiperlocomotor do NPS. Conclusão: Até o presente momento, mostramos que 
a administração de NPS 0,1 nmol aumenta a atividade locomotora de camundongos e reduz o 
tempo de imobilidade destes animais. Estes dados estão de acordo com a literatura que reporta 
tal efeito em diferentes condições experimentais.

Palavras-chave: atividade locomotora; neuropeptídeo S; roedores
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CÓDIGO: SB2219
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE GLICOSIDASES E SULFATA-
SES EM MÚSCULO DO CAMARÃO MARINHO LITOPENAEUS SCHIMITTI
AUTOR: HENRIQUE CESAR DE JESUS FERREIRA
ORIENTADOR: LUCIANA DUARTE MARTINS DA MATTA
CO-AUTOR: LUIZ ROBERTO DIZ DE ABREU
CO-AUTOR: ROBERTA LUCIANA DO NASCIMENTO GODONE

Resumo:

As quitinases são enzimas envolvidas na degradação da quitina e estão presentes em uma 
ampla gama de organismos, incluindo os que não contêm quitina, tais como bactérias, vírus, 
plantas e animais, e desempenham importantes papeis fi siológicos e ecológicos. A quitina é hi-
drolisada por um sistema quitinolítico classifi cado como: Endo-quitinases, Exo-quitinases e be-
ta-N-acetilglucosaminidase. Este trabalho objetiva identifi car e purifi car uma beta-N-acetilglu-
cosaminidase extraída do cefalotórax do camarão marinho Litopenaeus schmitti. O cefalotórax 
dos camarões foram removidos, homogeneizadas com tampão e, em seguida, centrifugadas. Os 
extratos brutos obtidos foram fracionados com sulfato de amônio: 0-30% (FI); 30-50% (FII); 
50-80% (FIII). A fração F-III, por apresentar maior atividade N-acetil-beta-D-glucosaminidase, 
foi submetida à Cromatografi a de troca iônica DEAE-Biogel e de exclusão molecular Sephacryl 
S-200 para purifi cação parcial desta enzima. Após os passos de purifi cação obteve-se a enzima 
purifi cada 987,32 vezes com recuperação de apenas 2,62% da atividade inicial. O pool eluído 
da Sephacryl S-200 mostrou, em SDS-PAGE, a presença de três bandas, com massa molecular 
em torno de 66,1; 46 e 26 kDa, respectivamente. Na determinação dos parâmetros cinéticos, 
encontrou-se atividade ótima em pH variando de 5,0 a 6,0, temperatura ótima a 55°C e estabi-
lidade de atividade quando pré-incubada nas temperaturas de 25, 37, 45, 50 e 55°C. A enzima 
apresentou Km aparente de 0,51 mM.

Palavras-chave: Quitinases, Purifi cação, Litopenaeus schimitti.
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CÓDIGO: SB2220
TÍTULO: ECOLOGIA TRÓFICA E REPRODUTIVA DE CNEMIDOPHORUS OCELLIFER 
(SPIX, 1825) (SQUAMATA: TEIIDAE) NA CAATINGA DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO 
SERIDÓ, NORDESTE DO BRASIL
AUTOR: JAQUEIUTO DA SILVA JORGE
ORIENTADOR: ELIZA MARIA XAVIER FREIRE

Resumo:

Cnemidophorus ocellifer é um lagarto ovíparo, diurno e heliófi lo, que devido ao seu há-
bitol, forrageia ativamente, deslocando-se por extensas porções do hábitat, em busca de presas; 
tem ampla distribuição em diferentes ecossistemas de formações abertas. Para estudar a com-
posição da dieta, aspectos morfométricos e a biologia reprodutiva de C. ocellifer na caatinga 
da Estação Ecológica do Seridó-RN, foram efetuados excursões mensais para e/ou observações 
de setembro de 2008 a agosto de 2009. As buscas ocorreram ao longo de trilhas, percorrendo-
-se os diferentes hábitats. O  comprimento rostro-cloacal dos machos adultos foi similar ao das 
fêmeas adultas, da mesma forma, o CRC dos machos jovens foi similar ao das fêmeas jovens. 
A categoria de presa mais importante em frequência, número e volume foi larvas e pupas de 
insetos (confi rmado pelo índice de importância), representando 33,75% do número de presas 
ingeridas e 24,58% do volume total. Outras categorias de presa que se destacaram em frequên-
cia de ocorrência foram: ortópteros, coleópteros, e, isópteros. A reprodução se estende ao longo 
do ano, mas a atividade reprodutiva é intensifi cada na época de chuvas, o que é evidenciado 
pelo fato de todas as fêmeas coletadas no período chuvoso estarem reprodutivamente ativas, e 
o volume testicular dos machos ser maior. Na época seca, a abundância de indivíduos adultos 
ativos cai acentuadamente, o que pode estar relacionado à estivação e/ou ao aumento na taxa de 
mortalidade dos adultos.

Palavras-chave: Dieta de lagartos na Caatinga, Cnemidophorus ocellifer, Reprodução .
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CÓDIGO: SB2221
TÍTULO: IMOBILIZAÇÃO E ESTUDOS CINÉTICOS DA ENZIMA N-ACETILGLUCO-
SAMINIDASE EXTRAÍDA DO CAMARÃO MARINHO LITOPENAEUS SCHIMITTI EM 
DACRON FERROMAGNÉTICO
AUTOR: PAULA SIMONE ORTIZ BARROS
ORIENTADOR: LUCIANA DUARTE MARTINS DA MATTA
CO-AUTOR: LUIZ ROBERTO DIZ DE ABREU
CO-AUTOR: THEMIS TAYNAH DA SILVA SANTANA

Resumo:

No presente estudo, Dacron ou polietilenotereftalato, conhecido como PET, foi proposto 
como suporte para a imobilização de uma N-acetil-beta-D-glucosaminidase obtida do cefalo-
tórax do camarão Litopenaeus Schmitti. A N-acetil-beta-D-glucosaminidase foi parcialmen-
te purifi cada através de precipitação com sulfato de amônio e cromatografi a de troca-iônica 
DEAE-Biogel. Em seguida, foi covalentemente imobilizada no suporte, rendendo um derivado 
insolúvel ativo (enzima-Dacron) contendo 3,09 unid/mg de proteína e retendo 13,47% da ativi-
dade da enzima solúvel. Os ensaios enzimáticos foram realizados utilizando-se o p-nitrofenil-
-N-acetil-beta-D-glucosaminídeo como substrato. Os resultados referentes aos estudos ciné-
ticos mostraram temperatura ótima de reação entre 45 e 55°C, ao passo que a enzima solúvel 
apresentou temperatura ótima de 55°C. A enzima imobilizada mostrou estabilidade térmica 
maior que a enzima solúvel, potencializando sua atividade a 60°C só desnaturando após essa 
temperatura.  Diferente da enzima solúvel, cuja atividade ótima foi entre pH 5,0-6,0, a forma 
imobilizada revelou maior estabilidade em pHs mais ácidos, 3,0-5,0. Valores de Km foram cal-
culados em 0,51 e 9,9 mM para a enzima solúvel e imobilizada, respectivamente. A N-acetil-be-
ta-D-glucosaminidase imobilizada exibiu estabilidade de estoque signifi cativamente maior ao 
contrario da forma solúvel e pôde ser reutilizada por 12 vezes seguidas sem perda de atividade.

Palavras-chave: Enzima; Imobilização; Dacron Ferromagnético; Litopenaeus schmitti.
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CÓDIGO: SB2223
TÍTULO: INFLUÊNCIA E FREQUÊNCIA DE POLIMORFISMOS DOS GENES MDR-1 E 
MRP-1 SOBRE A RESPOSTA TERAPÊUTICA
AUTOR: EDUARDO HOLANDA NUNES DE FREITAS
ORIENTADOR: IVANISE MARINA MORETTI REBECCHI
CO-AUTOR: ANA KAROLINE MEDEIROS DA NOBREGA
CO-AUTOR: DEISE KALINE BEZERRA FELIX
CO-AUTOR: TEREZA MARIA DANTAS DE MEDEIROS

Resumo:

Pacientes em terapia medicamentosa apresentam variabilidade de resposta farmacoló-
gica e de toxicidade. O tratamento medicamentoso pode ser infl uenciado por polimorfi smos 
em genes envolvidos com efl uxo de fármacos, em especial da família ABC, como os genes 
MDR1 e MRP1 .Com intuito de avaliar os efeitos de polimorfi smos desses genes sobre a res-
posta terapêutica foi feito levantamento bibliográfi co dos polimorfi smos C3435T e G2677T/A 
do gene MDR1 e G2012T do gene MRP1 em diferentes populações. Podemos observar que o 
polimorfi smo G2012T do MRP1 apresentou baixa freqüência nas populações estudadas, porém 
apresenta efeito deletério sobre a proteína alterando sua atividade. Por outro lado, os polimor-
fi smos C3435T e G2677T/A do gene MDR1 apresentaram freqüência elevada em diferentes 
populações e estão associados a variabilidade na expressão da proteína e na resposta terapêutica 
a diferentes fármacos. Embora a individualização terapêutica permaneça como um desafi o para 
o futuro, a farmacogenética poderá ser uma ferramenta útil no desenvolvimento de novos me-
dicamentos pelas indústrias farmacêuticas. A farmacogenética poderá trazer muitos benefícios 
à saúde pública, desde que seja traçado o perfi l genético da população alvo do medicamento. 
Validar clinicamente os marcadores genéticos de maior relevância clínica talvez seja o mais 
importante fator limitante do uso da informação genética ao se tomar decisões terapêuticas.

Palavras-chave: Polimorfi smos; MDR1; MRP1; leucemias
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CÓDIGO: SB2224
TÍTULO: ANÁLISE DO NÍVEL DE SONOLÊNCIA DE ACADÊMICOS DA FACULDADE 
DE CIÊNCIAS DO TRAIRÍ/UFRN
AUTOR: OZAIR ARGENTILLE PEREIRA DA SILVA
ORIENTADOR: EXPEDITO SILVA DO NASCIMENTO JUNIOR
CO-AUTOR: FÁBIO JOBSON FERREIRA CAMPOS
CO-AUTOR: JOÃO OCTÁVIO SALES PASSOS
CO-AUTOR: ROMANNINY HEVILLYN SILVA COSTA

Resumo:

O sono é um estado ordinário de consciência, complementar ao da vigília, em que há 
repouso normal e periódico, pela suspensão temporária da atividade perceptivo-sensorial e mo-
tora voluntária. Trata-se de um processo ativo envolvendo múltiplos e complexos mecanismos 
fi siológicos e comportamentais em vários sistemas e regiões do sistema nervoso central. A 
sonolência é uma função biológica, defi nida como uma probabilidade aumentada para dormir, 
tornando um prejuízo signifi cativo na qualidade de vida. Diante disso, o presente trabalho teve 
como objetivo identifi car o nível de sonolência dos acadêmicos de Fisioterapia da Faculdade 
de Ciências da Saúde do Trairí (FACISA/UFRN). Concordaram em participar da pesquisa 36 
alunos. Utilizando um questionário de hábitos do sono e sonolência pode-se perceber que, em 
relação ao grau de sonolência, 66% dos estudantes não apresentavam sonolência, 28% apre-
sentavam sonolência excessiva e 6% eram sonolentos. Aferindo em relação à média dos horá-
rios dos discentes ao deitar (23h32min) e ao se levantar (07h34min) e também o somatório do 
tempo de cochilos durante o período de 10 dias, obtendo cerca de 114h12min. O percentual de 
sonolência  foi signifi cativo, e pode ser decorrente dos hábitos de vida no seu dia a dia, já que 
os discentes, antes de dormir, realizam atividades que prejudicam seu sono. Desse modo, no dia 
seguinte o mal sono  irá infl uenciar seu cotidiano, tornando-os mais estressados, impacientes e 
preguiçosos.

Palavras-chave: Cronobiologia, Sono, Sonolência.
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CÓDIGO: SB2225
TÍTULO: DIVERSIDADE DE PROTOZOÁRIOS INDICADORES DE QUALIDADE DE 
ÁGUA EM AÇUDES DO RN
AUTOR: MARIANA LEITE DA SILVEIRA
ORIENTADOR: MAGNOLIA FERNANDES FLORENCIO DE ARAUJO
CO-AUTOR: ALINE DE SOUZA AMORIM
CO-AUTOR: CIRLEIDE MARQUES DANTAS
CO-AUTOR: MARIA LUISA QUININO DE MEDEIROS

Resumo:

A água se tornou fator limitante para o desenvolvimento urbano, industrial e agrícola 
nas regiões semi-áridas. Protozoários são organismos eucariontes unicelulares, de vida livre, 
usados como bioindicadores da qualidade da água. Os dados existentes sobre sua diversidade 
são escassos, principalmente, no que diz respeito à sua identifi cação e classifi cação. O objetivo 
deste trabalho é identifi car protozoários que ocorrem em três açudes do Rio Grande do Norte 
(Passagem das Traíras, Itans e Gargalheiras), contribuindo para o registro dos grupos no Nor-
deste. Foram realizadas coletas entre Julho de 2009 e Março de 2010, usando redes de coleta de 
plâncton, a uma profundidade de 60cm da margem dos açudes. As amostras foram guardadas 
em frascos incolores e levadas para laboratório, onde foram analisadas ao microscópio óptico 
invertido em câmaras de sedimentação. Foram encontradas 15 espécies de protozoários: seis 
sarcodíneos, sete ciliados e dois fl agelados. Desse total, dez foram identifi cados ao nível de 
gênero e apenas cinco não foram enquadrados em grupos mais específi cos. Apesar das difi -
culdades, como escassez de literatura na área para uma identifi cação apropriada, foi possível 
identifi car protozoários de açudes do RN, contribuindo de maneira signifi cativa para futuros 
estudos e para o conhecimento da comunidade aquática desses ambientes. Em uma próxima 
etapa, pretende-se compreender as relações dessas espécies com as características eutrófi cas 
típicas dos ambientes estudados.

Palavras-chave: microrganismos aquáticos; açudes; semi-árido
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CÓDIGO: SB2226
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DOS TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM 
QUE SOFRERAM VIOLÊNCIA EM UM SERVIÇO DE URGÊNCIA, EM NATAL/RN
AUTOR: ANA CRISTINA FEITOSA DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: GLAUCEA MACIEL DE FARIAS
CO-AUTOR: KAROLINA DE MOURA MANSO DA ROCHA
CO-AUTOR: LUIZ ALVES MORAIS FILHO

Resumo:

INTRODUÇÃO: a violência ocupacional é o incidente em que pessoas são abusadas, 
ameaçadas ou agredidas, em circunstâncias relacionadas ao seu trabalho, envolvendo um desa-
fi o implícito ou explícito, para a sua segurança, bem estar ou saúde. OBJETIVOS: caracterizar 
sociodemografi camente os técnicos e auxiliares de enfermagem, que sofreram violência nos 
últimos 12 meses; identifi car os tipos de violência sofridas por esses profi ssionais. METO-
DOLOGIA: estudo descritivo, exploratório, com abordagem quantitativa, realizado no Pronto 
Socorro Clóvis Sarinho nos meses de abril e maio e 2009, autorizado pelo Comitê de Ética da 
UFRN com o parecer nº 052/2009. RESULTADOS: dos 95 auxiliares/técnicos de enfermagem, 
73 (76,84%) eram do sexo feminino, 27 (28,42%) com idades entre 41 e 45 anos; 39 (41,06%) 
eram casados; 69 (72,63%) não consideram a violência ocupacional como parte de sua profi s-
são; 84 (88,42%) afi rmaram que os pacientes e  acompanhantes violentos foram os principais 
agressores dos profi ssionais de saúde; 72 (75,79%) profi ssionais vivenciaram agressão verbal 
no seu ambiente de trabalho.  CONCLUSÃO: a violência ocupacional no setor da saúde é uma 
questão muito complexa, sendo necessárias ações voltadas para o enfrentamento desse proble-
ma não se limitando apenas ao ambiente de trabalho.

Palavras-chave: violência; ambiente de trabalho; enfermagem.
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CÓDIGO: SB2228
TÍTULO: ESTUDO DA ATIVIDADE ANTIINFLAMATÓRIA DO EXTRATO SECO DE 
PHYLLANTHUS NIRURI
AUTOR: LARA BEATRIZ DAMASCENA DOS PASSOS
ORIENTADOR: GERLANE COELHO BERNARDO GUERRA
CO-AUTOR: IBSON LUCAS DE LYRA

Resumo:

Este trabalho teve como objetivo avaliar a atividade antiinfl amatória do extrato de Phillan-
thus niruri. Utilizaram-se dois modelos experimentais: edema de pata induzido por carragenina 
2% e peritonite induzida por tioglicolato 3% em camundongos Swiss com peso entre 25-30g. 
Para a realização do modelo de edema de pata, os animais foram divididos em grupos controle 
positivo, controle negativo, Diclofenaco 100mg/kg, Dexametasona 0,5mg/kg, Phillanthus ni-
ruri nas doses de 50, 100, 200, 800 e 1600mg/kg. Para avaliação da migração leucocitária, os 
animais foram divididos em grupo controle positivo, controle negativo, Phillanthus niruri nas 
doses de 100, 200, 400mg/kg, Diclofenaco 100mg/kg e Dexametasona 0,5 mg/kg. A adminis-
tração de carragenina na pata de camundongos induziu um aumento agudo e progressivo, sendo 
proporcional à intensidade da resposta infl amatória. Da mesma forma, a administração de tio-
glicolato (i.p.) provocou a migração de leucócitos para o sítio infl amatório. O pré-tratamento 
com o extrato nas doses de 100, 200, 800, 1600mg/kg, diclofenaco e dexametasona provocou 
uma signifi cativa redução no edema quando comparado com os animais do grupo controle po-
sitivo (p<0,01); como também as doses de 100 e 400 mg/kg extrato do diclofenaco e dexame-
tasona provocaram uma signifi cativa redução no número de leucócitos (p<0,01) que migraram 
para o local da infl amação. Diante disso, a atividade antiifl amatória do P. niruri foi confi rmada, 
justifi cando o seu uso na medicina popular.

Palavras-chave: Phillanthus niruri, infl amação, edema de pata, peritonite.
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CÓDIGO: SB2229
TÍTULO: AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS DE CARNES DE 
SOL COMERCIALIZADAS EM FEIRAS LIVRE NA CIDADE DE NATAL
AUTOR: YANARA CRISTINA DE CASTRO BATISTA
ORIENTADOR: MARIA GIOVANA BINDER PAGNONCELLI

Resumo:

Análises de coliformes fecais e totais em alimentos artesanais têm evidenciado falhas no 
controle de qualidade higiênico. Costa e Silva (2001) avaliaram as condições microbiológicas 
da carne de sol com baixo teor de cloreto de, em estabelecimentos não-inspecionados 81,2% 
das amostras estavam acima do limite aceitável pelo Ministério da Saúde e em estabelecimen-
tos inspecionados esse índice não passou de 18,7%. Zaffari et al (2007) pesquisou queijos 
artesanais no Rio Grande do Sul onde encontrou contagem de coliformes totais em todas as 
amostras, entre 3,18 e >6 log.UFC.g-1 e em 62 amostras foi observada a presença de colifor-
mes fecais com contagens entre 2,77 e 5,81 log.UFC.g-1. Pinheiro et al (2005) avaliou frutos 
minimamente processados na cidade de Fortaleza/CE e encontrou coliformes fecais em valores 
superiores a 5,0 x 102 NMP.g-1 em 28 % das amostras. Borges et al (2003) detectou coliformes 
totais e coliformes fecais em todas as amostras de queijo coalho avaliadas. Queiroz et al (2009) 
observou, na análise de sorvetes do tipo tapioca, que todas as amostras se encontraram dentro 
dos padrões estabelecidos pela Resolução da ANVISA Brasil (2001) para os coliformes fecais. 
Feitosa et al (2003) avaliou queijos produzidos no estado do Rio Grande do Norte e encontrou 
coliformes fecais em todas as amostras de queijo de coalho e coliformes fecais em 36,4%, no 
queijo manteiga 84,6% das amostras também apresentaram coliformes totais e 15,4%, colifor-
mes fecais.

Palavras-chave: Coliforme Total, Coliforme fecal, Carne de sol
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CÓDIGO: SB2231
TÍTULO: CARACTERIZAÇAO SOCIODEMOGRÁFICA DAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 
ATENDIDAS EM UM HOSPITAL DE URGÊNCIA EM NATAL/RN
AUTOR: ALLYNE KARLLA CUNHA GURGEL
ORIENTADOR: GLAUCEA MACIEL DE FARIAS

Resumo:

INTRODUÇÃO: nos dias atuais, as conseqüências da violência estão entre as principais 
causas de mortalidade em indivíduos entre 15 e 44 anos de idade. OBJETIVOS: caracterizar 
vítimas de violência atendidas em um hospital de urgência em Natal/RN e identifi car os tipos 
de violências sofridas pelas vítimas de violência atendidas. METODOLOGIA: estudo explo-
ratório descritivo, com abordagem quantitativa, realizado no Complexo Hospitalar Monsenhor 
Walfredo Gurgel (HMWG), nos meses de abril e maio de 2009. A pesquisa foi aprovada pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFRN, sob o parecer de Nº 068/2009 e realizada con-
forme os princípios éticos e legais que regem a pesquisa científi ca em seres humanos, preco-
nizados na Resolução nº. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.  RESULTADOS: a partir da 
análise dos dados, constatou-se que 300 indivíduos (82,2%) estavam na condição de agredida 
e 65 (17,8%) de agressora, 254 (69,6%), são do sexo masculino, 328 (89,9%) procedentes de 
Natal (RN) e 33 (9%) oriundos do interior do estado do Rio Grande do Norte (RN). Quanto 
ao tipo de violência sofrida, predominaram as agressões físicas, com 224 (61,4%) eventos, 
seguidas pelas tentativas de homicídios, com 80 (21,9%) casos, e de suicídio, com 27 (7,4%) 
ocorrências. CONCLUSÕES: esperamos ampliar o conhecimento sobre a temática na realidade 
estudada, gerando subsídios para que setores públicos, administradores e profi ssionais possam 
intervir efi cazmente, promovendo uma assistência qualifi cada.

Palavras-chave: Violência; Serviço Hospitalar de Emergência; Assistência ao Paciente.
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CÓDIGO: SB2232
TÍTULO: DIVERSIDADE DE FUNGOS DA TRIBO MARASMIEAE (BASIDIOMYCOTA) 
EM ÁREAS DE MATA ATLÂNTICA E CAATINGA NO RIO GRANDE DO NORTE, BRA-
SIL
AUTOR: JULIETH DE OLIVEIRA SOUSA
ORIENTADOR: IURI GOULART BASEIA

Resumo:

A tribo Marasmieae pertence à família Marasmiaceae, com gêneros extraídos da família 
Tricholomataceae. É uma tribo relativamente grande e bastante diversifi cada, da qual se des-
taca Marasmius como gênero tipo. Sua grande representação de riqueza de espécies encontra-
-se nos trópicos e a maioria dos seus representantes tem hábito saprófi to, degradando material 
vegetal morto. Objetivou-se tornar conhecida a diversidade da tribo Marasmieae, no Parque 
Estadual Dunas do Natal e na Reserva Ecológica do Seridó, RN, sendo a primeira área de Mata 
Atlântica e a segunda de Caatinga, segundo metodologia padrão para a taxonomia do grupo. 
Todavia, apenas 4 representantes do gênero Marasmius apresentados enste trabalho. São eles: 
Marasmius abundans, M. amazonicus, M. haematocephalus, M. rubromarginatu. Os resultados 
apresentaram certa representatividade do grupo, mas são necessários mais estudos que abordem 
os demais gêneros e completa identifi cação específi ca

Palavras-chave: Marasmieae, Marasmius, Basidiomycota.
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CÓDIGO: SB2234
TÍTULO: ÍNDICE DE INFECÇÃO HOSPITALAR RELACIONADO COM INSERÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE CATETER VESICAL DE DEMORA EM PACIENTES DE UMA UTI 
DE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM NATAL/RN
AUTOR: THALYNE YURI ARAUJO FARIAS
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES

Resumo:

Introdução: As infecções sanguíneas relacionadas aos cateteres vesicais são causa de mor-
bimortalidade nosocomiais e quando instalados em unidade de terapia intensiva (UTI) são os 
responsáveis por infecções mais graves, onde a sua incidência é mais elevada, devido ao maior 
tempo de permanência, maior colonização com a fl ora hospitalar e maior manipulação. Objeti-
vos: Analisar a associação do conhecimento e condutas de inserção e manutenção da sonda ve-
sical de demora pelos profi ssionais de enfermagem na ocorrência de infecção do trato urinário. 
Material e métodos: Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem quantitativa e observacio-
nal não participante, realizada na UTI do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), com a 
equipe de enfermagem. Resultados: Durante os dois meses de coleta de dados, foram observa-
dos 1.701 procedimentos, dentre eles, acompanhamos seis procedimentos de sondagem vesical 
de demora no referido setor, quatro do sexo feminino e dois do sexo masculino. De todos os pa-
cientes que participaram da pesquisa, seis adquiriram infecção do trato urinário, sendo três que 
inseriram o cateter em outro setor e três que inseriram na UTI.Conclusão: O estudo possibilitou 
concluir que muitas medidas prescritivas para prevenção de infecção hospitalar encontrados na 
literatura, não estão sendo observadas nas ações dos profi ssionais estudados.

Palavras-chave: infecção hospitalar, cateterismo vesical, enfermagem
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CÓDIGO: SB2236
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO PERFIL LIPÍDICO DE PACIENTES PORTADORES DE ATE-
ROSCLEROSE TRATADOS COM ESTATINAS SUBMETIDOS À ANGIOPLASTIA CO-
RONARIANA
AUTOR: RENATA NAYANE FERNANDES DOS SANTOS
ORIENTADOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS PEDROSA SCHWARZSCHILD
CO-AUTOR: HELIANE MOURA
CO-AUTOR: KARINE CAVALCANTI MAURICIO DE SENA EVANGELISTA
CO-AUTOR: NEIDJANY PATRICIA LIMA TORRES

Resumo:

Esse estudo teve como objetivo realizar a avaliação das variáveis do perfi l lipídico co-
lesterol total (CT), Triacilgliceróis (TG), lipoproteína de alta densidade (HDL) e lipoproteí-
na de baixa densidade (LDL) e outros fatores de risco cardiovascular. Avaliaram-se pacientes 
adultos e idosos de ambos os gêneros que apresentaram angina estável com diagnóstico de 
aterosclerose. A avaliação do perfi l lipídico foi realizada a partir de análises das concentrações 
plasmáticas de CT, TG, HDL e LDL e a classifi cação foi defi nida de acordo IV Diretriz Brasi-
leira Sobre Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose do Departamento de Aterosclerose da 
SBC, 2007. A amostra foi de 91 pacientes, sendo 62,6% do sexo masculino e 37,4% do sexo 
feminino, predominante idosos (média de 63,1±9,8 anos). Sobre às doenças associadas, 55,4% 
dos pacientes apresentavam diagnóstico de Hipertensão (HAS), 25% além da HAS, também 
diabetes. Constatou-se que 38,5% apresentavam uma lesão aterosclerótica, 30,8% eram ex-
-etilista, 68% relataram ser ex-tabagistas, 38,5% faziam o uso da sinvastatina. Os valores mé-
dios de CT foram de 186,38±48mg/dL, LDL de 108,82±42mg/dL, HDL de 38,99±10mg/dL, 
TG de 196,16±111mg/dL. Conclui-se que a prevalência de valores de CT e LDL dentro da faixa 
ótima é atribuída provavelmente ao uso de estatinas. Entretanto, os percentuais expressivos de 
pacientes com concentrações de TG altos e HDL abaixo de 40mg/dL, ressaltam a importância 
do controle deste perfi l aterogênico.

Palavras-chave: aterosclerose; perfi l lipídico
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CÓDIGO: SB2238
TÍTULO: PLANO DE TRABALHO PARA O ESTUDO - AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE 
FUNCIONAL ATRAVÉS DO TESTE DA CAMINHADA DOS SEIS MINUTOS EM OBE-
SOS GRAUS III E IV
AUTOR: PAULO ROBERTO DA NOBREGA COSTA
ORIENTADOR: SELMA SOUSA BRUNO

Resumo:

Introdução:medidas de adiposidade geral como o índice de massa corporal (IMC) tem 
sido relacionadas com baixa capacidade de caminhar dos obesos. Nestes sujeitos a avaliação 
pelo Teste de Caminhada de 6 Minutos (TC6M) é prejudicada por outros fatores mecânicos 
(artralgia, fricção entre as pernas). Objetivo: Verifi car o efeito de variáveis cardíacas, sedenta-
rismo e marcadores antropométricos sobre a caminhada de obesos mórbidos, considerando a 
distribuição de gordura corporal e o gênero. Metodologia: 36 obesos (IMC 49.16kg/m2) foram 
avaliados quanto ao padrão de atividade física habitual. Realizando TC6M foram mensuradas: 
freqüências cardíaca e respiratória, saturação periférica de oxigênio (SpO2) e nível de esforço 
percebido, velocidade média desenvolvida e distância percorrida. Resultados: 20 obesos tinham 
adiposidade abdominal (WHR = 1.01), a circunferência da cintura foi de 135.8cm nas mulhe-
res e de 139.8cm nos homens. Caminharam com velocidade média de 1.145m/s, percorrendo 
412.43 m ao término do TC6M, sem diferenças entre gênero ou adiposidade. A velocidade 
de caminhada diminuiu progressivamente durante o teste, exceto os homens. Na análise de 
regressão múltipla, 61.8% da distância total percorrida foi explicada pelo IMC, FC e Baecke. 
Conclusão: dados sugerem que capacidade de caminhada dos obesos não sofre infl uência do 
gênero ou do perfi l de adiposidade corporal. A adiposidade geral, o estresse cardíaco e nível de 
sedentarismo do obeso determinam capacidade de caminhar.

Palavras-chave: Obesidade, Teste de Caminhada de 6 Minutos, sedentarismo
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CÓDIGO: SB2241
TÍTULO: OS NOVOS FÁRMACOS ANTIEPILÉPTICOS UTILIZADOS NO TRATAMEN-
TO DA EPILEPSIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES  ATENDIDAS NO AMBULATÓ-
RIO DE NEUROLOGIA INFANTIL DO HOSPED-UFRN: UMA ANÁLISE FARMACOEPI-
DEMIOLÓGICA
AUTOR: DANIEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: AUREA NOGUEIRA DE MELO
CO-AUTOR: ARTUR HENRIQUE CUNHA DA SILVEIRA
CO-AUTOR: SARAH DE LIMA ALLOUFA
CO-AUTOR: TERESA RAQUEL DE LIMA COSTA

Resumo:

OBJETIVO - Determinar o perfi l farmacoepidemiológico na população de crianças e 
adolescentes com diagnóstico de Epilepsia atendidos no HOSPED-UFRN  de 2007 a 2009 e 
analisar os principais efeitos colaterais, resposta terapêutica e indicação segundo o tipo de cri-
ses. MÉTODO - Estudo retrosprospectivo analítico de 55 crianças e adolescente com epilepsia 
e uso de novos fármacos antiepilépticos utilizando-se um protocolo padrão. RESULTADOS 
-A grande maioria, 46 deles (83%), faz uso apenas de fármacos convencionais. Em oito casos 
(14%) há a associação entre os fármacos convencionais e as NDAE’s e em apenas um dos caos 
a terapia se dá apenas à custa das NDAE’s. Em 13 casos havia a associação de pelo menos dois 
fármacos convencionais, sendo a associação mais freqüente o fenobarbital + carbamazepina em 
5 situações. Na resposta terapêutica às NDAE’s: 2 pacientes não apresentaram melhora clínica, 
2 pacientes apresentaram melhora na freqüência das crises, 4 pacientes apresentaram melhora 
na freqüência e na duração das crises e em 1 dos casos houve controle das crises. Todas as 
indicações das NDAE’s foram realizadas de acordo com o tipo de crise, 7 realizaram eletroen-
cefalograma e 5 realizaram exames de neuroimagem. Não houve relato de efeitos colaterais. 
DISCUSSÃO - A utilização das NDAE’s por portadores de crises epilépticas perfaz a minoria 
dos casos. Em todos os casos sua indicação foi criteriosa e realizada sempre respeitando o tipo 
de crise a que se presta combater.

Palavras-chave: Fármacos, antiepilépticos, NDAE›s, HOSPED
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CÓDIGO: SB2243
TÍTULO: ÁGUAS MINERAIS COMERCIALIZADAS NA CIDADE DE NATAL, RN: 
CONTAGEM DE COLIFORMES E PRESENÇA DE E. COLI
AUTOR: LIZ VANESSA MEDEIROS DANTAS
ORIENTADOR: ANGELA MARIA SOARES CARDONHA

Resumo:

A literatura relata casos de contaminação em águas minerais que levam a distúrbios gas-
trintestinais e outras enfermidades associados ao consumo deste produto. Assim, o objetivo des-
te trabalho foi avaliar a qualidade microbiológica de águas minerais envasadas comercializadas 
na cidade de Natal- RN. Para tal, 43 amostras de águas minerais distribuídas nos seguintes 
grupos: 10 garrafões de 20 L, 10 garrafas de 1,5 L, 11 garrafas de 500 ml e 12 copos de 200 
ml, foram analisadas através da determinação do Numero Mais Provável (NMP) de coliformes 
totais (CT) e termotolerantes (CTer) além do isolamento e identifi cação de cepas de E. coli, de 
acordo com a APHA (1995). Os resultados demonstraram que das 43 amostras de água mineral 
42 (97,6%) mostraram ausência (NMP <3) de CT e CTer e apenas 1(2,4 %) apresentou positi-
vidade para CT na amostra correspondente ao garrafão de 20L a qual considera-se inadequada 
para consumo segundo a RDC Nº 275/2005. Na prova do IMViC foi encontrada cepas de E. 
coli  na amostra de água mineral que positivou, no galão de 20L. A presença do grupo coliforme 
se constitui indicador das condições higiênicas do processo, sendo assim, imprescindível um 
monitoramento microbiológico constante, bem como  uma efi ciente inspeção dos garrafões, 
possíveis fontes de contaminação do produto, visando verifi car a potabilidade destas águas para 
o consumo humano isentando-as de comprometer a saúde dos que delas fazem  uso.

Palavras-chave: Água mineral, Coliformes, E. coli.
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CÓDIGO: SB2244
TÍTULO: DESCRIÇÃO E COMPARAÇÃO DO CANTO DE MACHOS E FÊMEAS DE 
HERPSILOCHMUS PECTORALIS EM FRAGMENTOS DE MATA ATLÂNTICA NO ES-
TADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AUTOR: CARLOS ALLAN DE SOUZA OLIVEIRA
ORIENTADOR: MAURO PICHORIM

Resumo:

O canto é uma forma de expressão comportamental, na qual uma ave pode sinalizar a 
busca por parceiros sexuais ou a presença de alimento, ocorrendo em indivíduos co e heteroes-
pecífi cos que interagem entre si em diversos contextos ecológicos. O trabalho visou descrever 
e comparar canto de machos e fêmeas de Herpsilochmus pectoralis, ave endêmica do Nordeste. 
Foram obtidas 132 gravações de 28 indivíduos (machos = 15, fêmeas = 13) de canto natural 
não estimulado em que foi possível o contato visual com as aves, para que se tornasse possível 
uma comparação estatística. A aplicação de testes t ao nível de signifi cância de 0,05 testou a 
hipótese da existência de um grupo de médias para os parâmetros analisados do canto de ma-
chos e fêmeas. As notas iniciais do canto da espécie são de curta duração e com modulação 
levemente ascendente-descendente, enquanto que as notas centrais e fi nais são mais curtas, 
apresentando modulação descendente. O canto de machos e fêmeas difere em pelo menos três 
aspectos: número de notas, duração e frequência de maior potência. Machos apresentam canto 
com mais notas e maior duração em relação às fêmeas. Por sua vez fêmeas apresentam canto 
com frequência de maior potência em relação a machos, essa diferença pode ter importantes 
funções ecológicas uma vez que sons de menor frequência percorrem distâncias mais longas e 
passam mais facilmente por obstáculos que os sons de alta frequência.

Palavras-chave: Comparação, Vocalização, Herpsilochumus pectoralis.
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CÓDIGO: SB2247
TÍTULO: EXERCÍCIO FÍSICO E TERAPIA LASER EM PORTADORES DE FIBROMIAL-
GIA
AUTOR: RENATA ALENCAR SALDANHA QUEIROZ
ORIENTADOR: WOUBER HERICKSON DE BRITO VIEIRA

Resumo:

A Fibromialgia é uma síndrome reumática crônica, não infl amatória, idiopática e de dis-
tribuição universal, sendo responsável por cerca de 15% das consultas em ambulatórios de 
reumatologia. Esta síndrome é caracterizada pela presença de dor músculo-esquelética difusa e 
dos chamados tender points (pontos dolorosos). Alterações como distúrbios do sono, fadiga e 
descondicionamento físico podem fazer parte do quadro clínico (Sociedade Brasileira de Reu-
matologia, 2004). Assim, por se tratar de uma entidade clínica de origem complexa o seu trata-
mento é difícil, sendo necessária numa abordagem multidisciplinar para o seu devido controle. 
Nesse aspecto, o exercício aeróbio, devidamente prescrito, tem sido amplamente recomendado 
(Busch et al, 2008; Pedersen e Saltin, 2002). Mais recentemente, a Terapia Laser tem mostrado 
evidência no controle da dor (Enwemeka et al, 2004) e quando associada ao exercício pode 
infl uenciar na redução da fadiga muscular (Vieira et al, 2007). Portanto, o propósito do estudo 
será avaliar a infl uência da Terapia Laser de Baixa Intensidade associada a um programa de 
exercício aeróbio em pacientes portadores de fi bromialgia.

Palavras-chave: dor, fi bromialgia, fi sioterapia, laser.
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CÓDIGO: SB2248
TÍTULO: FORMAÇÃO DE BICAMADA LIPÍDICA PLANA PARA ESTUDOS IN VITRO 
DE PERMEAÇÃO DE FÁRMACOS
AUTOR: RAFAEL PEREIRA DE ARAUJO NETO
ORIENTADOR: ARTUR DA SILVA CARRICO
CO-AUTOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA PESSOA CAPISTRANO
CO-AUTOR: SILLAS SAMYR SILVEIRA DE MOURA

Resumo:

A membrana celular é a estrutura que delimita todas as células vivas, estabelecendo a 
fronteira entre o meio intra e extracelular bem como a formação de ambientes únicos e espe-
cializados cuja diferenciação, composição e concentração moleculares são consequência de sua 
permeabilidade seletiva. Sua constituição básica é de uma dupla camada contínua de fosfoli-
pídios, na qual proteínas e carboidratos estão inseridos em menor proporção. Essa composição 
química confere uma combinação particular de características estruturais da membrana plasmá-
tica que são o estabelecimento de um limite físico e estável, bem como uma estrutura dinâmica 
e fl exível. O presente trabalho tem como foco a formação de uma Bicamada Lipídica Plana 
que permita a mimetização da estrutura fosfolipídica da membrana plasmática, possibilitando a 
realização de estudos in vitro acerca do transporte de fármacos e outras moléculas. Esse estudo 
é feito em uma câmara experimental com dois compartimentos separados por uma partição 
delgada de Tefl on que possui espessura micrométrica de aproximadamente 20 &#956;m e um 
orifício de 70-100 &#956;m de diâmetros onde a bicamada é formada com a introdução de uma 
matriz fosfolipídica. A formação dessa bicamada fosfolipídica é verifi cada através de medições 
elétricas obtidas em um osciloscópio. Obteve-se assim a formação da Bicamada Lipídica Plana 
constituindo-se em um modelo para avaliação da permeação de moléculas de fármacos através 
de barreiras biológicas.

Palavras-chave: Bicamada Lipídica Plana; Permeação de fármacos; Estudo in vitro.
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CÓDIGO: SB2249
TÍTULO: DISPLASIA EPITELIAL ORAL: ASPECTOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS
AUTOR: TIAGO HENRIQUE DE QUEIROZ CAMARA
ORIENTADOR: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS
CO-AUTOR: ÁGUIDA CRISTINA GOMES HENRIQUES

Resumo:

As lesões potencialmente malignas apresentam graus variados de atipia celular e o diag-
nóstico acurado dessas desordens é de extrema importância, pois se a displasia epitelial oral 
(DEO) é identifi cada precocemente, intervenções apropriadas podem ser aplicadas, prevenindo 
a progressão dessas alterações para o carcinoma epidermóide. Realizou-se um estudo clínicopa-
tológico em uma série de casos (n=173) de DEO diagnosticados no período de 1970 a 2008. Foi 
investigada a prevalência do sexo, idade, raça, localização, tipo de biópsia e as manifestações 
clínicas mais freqüentes das DEOs.  Além disso, foi correlacionado o aspecto clínico, hipótese 
de diagnóstico, hábitos nocivos e ocupação, com o grau de DEO. Com base nos resultados 
parciais coletados até o momento, a maioria dos pacientes acometidos pela DEO foi do sexo 
feminino (57,9%), leucoderma (64,8%), com faixa etária de 41 a 55 anos (37,3%), tabagista 
(42,6%) e com localização da lesão mais prevalente no rebordo alveolar (25%) seguido pelo 
lábio inferior (23,8%). Dos pacientes analisados 32,7% tiveram o diagnóstico clínico de leu-
coplasia, seguido pelo carcinoma epidermóide ou queilite actínica (10,9%). O diagnóstico clí-
nico previamente estabelecido foi coerente com o histopatológico (p<0,05). O conhecimento 
do perfi l epidemiológico e clínico possibilita um melhor entendimento dos fatores associados 
com a transformação maligna, além disso, é relevante para direcionar o estudo histopatológico, 
favorecendo um diagnóstico preciso.
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CÓDIGO: SB2251
TÍTULO: PROSPECÇÃO DE GENES ASSOCIADOS AO ESTRESSE HÍDRICO
AUTOR: HELAINE CRISTIANE SILVA
ORIENTADOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI
CO-AUTOR: ANA CECÍLIA FONSECA FERREIRA
CO-AUTOR: ROSA DE LIMA SILVA
CO-AUTOR: RYKSON RAMONN RODRIGUES DE VASCONCELOS

Resumo:

A cana-de-açúcar é uma das culturas agrícolas mais importantes do Brasil, por ser utiliza-
da como matéria prima para a produção de açúcar e álcool. A seca é um dos fatores mais impor-
tantes do estresse ambiental, limitando a produção de cana no mundo inteiro e na região Nor-
deste do Brasil. Posto isto, o objetivo desse trabalho foi estabelecer inicialmente um protocolo 
para cultivo de cana-de-açúcar em laboratório para depois prospectar genes diferencialmente 
expressos em biblioteca subtrativa de plantas submetidas às condições de estresse hídrico. Na 
etapa de estabelecimento do cultivo em laboratório foram comparados dois substratos quanto 
ao desenvolvimento: areia e vermiculita. Os resultados de desenvolvimento evidenciaram que 
a utilização da vermiculita como substrato e a utilização da parafi na para selar os colmos favo-
receu a germinação das plantas. Assim, com este protocolo estabelecido, realizou-se o estresse 
hídrico, utilizando-se duas variedades: uma resistente e outra sensível ao estresse. Este trata-
mento foi realizado durante 20 dias onde as plantas fi caram na ausência de água, e o material foi 
congelado em diferentes períodos (5, 10, 15 e 20 dias). Até o momento, foram construídas duas 
bibliotecas utilizando folhas de plantas controle e de plantas submetidas ao estresse hídrico por 
10 dias. Foram obtidos 400 clones com um tamanho médio de 400-600 pb, este material está 
sendo seqüenciado.

Palavras-chave: cana-de-açúcar, biblioteca subtrativa, estresse hídrico.
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CÓDIGO: SB2252
TÍTULO: DESEMPENHO E QUALIDADE DE OVOS DE CODORNAS JAPONESAS (CO-
TURNIX COTURNIX JAPONICA) ALIMENTADAS COM TORTA DE GIRASSOL
AUTOR: ITALA IARA MEDEIROS DE ARAUJO
ORIENTADOR: JANETE GOUVEIA DE SOUZA
CO-AUTOR: CAMILLA ROANA COSTA DE OLIVEIRA
CO-AUTOR: ELAINY CRISTINA LOPES
CO-AUTOR: FRANCISCO DAS CHAGAS ESTEVAM DA FONSECA

Resumo:

O experimento foi conduzido para avaliar a infl uência da adição de níveis crescentes da 
torta de girassol em substituição ao farelo de soja em dietas para codornas sobre o desempe-
nho e qualidade interna e externa dos ovos. Para isto, foram utilizadas 96 codornas japonesas 
(Coturnix coturnix japonica) com 16 semanas de idade, distribuídas em três tratamentos com 
quatro repetições cada. Os tratamentos consistiram numa dieta controle (sem torta de girassol) e 
dietas com inclusão de 25% e 50% de torta de girassol. As análises de variância revelaram que 
não houve efeito signifi cativo dos níveis de substituição do farelo de soja pela torta de girassol 
(P>0,05) sobre o desempenho e a qualidade interna e externa dos ovos. Sendo assim, a torta 
de girassol utilizada neste trabalho pode ser adicionada em dietas para codornas de postura ao 
nível de 50% sem representar prejuízo para o desempenho produtivo dos animais e à qualidade 
interna e externa dos ovos.

Palavras-chave: dieta, consumo, produção, substituição
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CÓDIGO: SB2256
TÍTULO: A PERCEPÇÃO DOS DETERMINANTES BIOLÓGICOS POR ALUNOS DE 
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
AUTOR: ROGERIO DAMIAO DE SOUZA JUNIOR
ORIENTADOR: MARIA EMILIA YAMAMOTO
CO-AUTOR: TIAGO JOSÉ BENEDITO EUGÊNIO

Resumo:

Sexo, altruísmo e violência fazem parte dos diversos e complexos comportamentos da 
nossa espécie que contribuíram para a formulação de uma das questões da humanidade: o com-
portamento humano é resultado de um processo cultural ou biológico? Esse estudo avaliou 
a infl uência da dicotomia Natureza e Cultura nas origens do comportamento humano (CH).  
Nossa amostra foi constituída por alunos do último ano do ensino médio da escola estadual 
Floriano Cavalcante e universitários (calouros e veteranos) do curso de Ciências Biológicas da 
UFRN. Todos responderam a um questionário idêntico no qual o participante deveria indicar 
(em escala Likert) se determinados CH (altruísmo, religião, personalidade, violência, alma) 
era de origem biológica ou cultural. Os resultados iniciais sugerem, de um modo geral, que os 
estudantes preferem as explicações sócio-culturais para a origem do comportamento humano. 
Sendo necessários outros testes para avaliar uma possível infl uência do curso nesta visão.

Palavras-chave: Comportamento humano, dicotomia Natureza/Cultura
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CÓDIGO: SB2257
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE ACIDENTES DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO A MA-
TERIAL BIOLÓGICO E SUAS NOTIFICAÇÕES NA EQUIPE ODONTOLÓGICA DAS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE NATAL-RN
AUTOR: DANIELA BARBOSA DO NASCIMENTO
ORIENTADOR: IRIS DO CEU CLARA COSTA
CO-AUTOR: JOELMA PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA
CO-AUTOR: SUMAIA AUSTREGESILO NOGUEIRA

Resumo:

Devido ao consultório odontológico ser um local propício para o acontecimento de aci-
dentes de trabalho, com a propagação de agentes biológicos patogênicos causadores de infec-
ção, os profi ssionais que atuam neste ambiente diariamente estão mais susceptíveis a este risco 
ocupacional. Foram objetivos da pesquisa: estudar a prevalência destes acidentes de trabalho 
com exposição a material biológico, bem como o conhecimento da importância da notifi cação 
aos órgãos competentes. A amostra foi composta por 23 cirurgiões-dentistas e seus respectivos 
auxiliares, da rede básica do SUS, do distrito sanitário sul da cidade de Natal atuantes em 2009. 
Os resultados revelaram que a maior parte dos cirurgiões-dentistas (69,51%) e dos auxilia-
res em saúde bucal (71,42%) teve treinamento em biossegurança e dentre eles, observou-se a 
prevalência de 8,69% dos dentistas tiveram acidente de trabalho neste período e 14,28% das 
auxiliares tiveram acidente de trabalho. Na maior parte (40,54%) dos locais de trabalho dos 
profi ssionais não existe um protocolo a ser seguido em caso de acidentes ocupacionais, o que 
leva a uma refl exão sobre a importância de um registro de procedimentos a serem seguidos 
nesses casos. A pesquisa mostrou-se relevante, pois disponibiliza subsídios para que refl exões 
sobre segurança e qualidade de vida do trabalhador possam ser repensadas e incorporadas pelas 
instituições e profi ssionais de saúde, inclusive no que se refere à legislação trabalhista.

Palavras-chave: acidentes de trabalho; cirurgião-dentista; UBS; notifi cação
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CÓDIGO: SB2258
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE TRAÇO TALASSÊMICO BETA EM INDIVÍDUOS COM 
ANEMIA MICROCÍTICA A ESCLARECER
AUTOR: MARIA DAS VITORIAS BARBOSA
ORIENTADOR: TEREZA MARIA DANTAS DE MEDEIROS

Resumo:

A talassemia beta ocorre devido à diminuição (&#946;+) ou ausência (&#946;0) de sín-
tese de cadeias da beta globina e é decorrente de vários mecanismos que provocam o defeito 
genético determinante da doença. O traço talassêmico beta ou talassemia menor é a forma 
heterozigota para a talassemia beta e é assintomático. O estudo teve como objetivo avaliar a 
prevalência de traço talassêmico beta em indivíduos com microcitose a esclarecer. Foram anali-
sadas amostras de sangue de 104 pacientes encaminhados ao Laboratório Integrado de Analises 
Clinicas da UFRN no período de agosto de 2009 a março de 2010. Em todas as amostras foram 
realizados o eritrograma, eletroforese de hemoglobina em pH alcalino e dosagem das hemo-
globinas A2 e Fetal. Dos 104 pacientes, 5 (4,8 %) apresentaram traço talassêmico beta, sendo 
assim caracterizados por apresentarem valores para a concentração de hemoglobina A2 acima 
de 3,5 %. Os valores médios de VCM e HCM dos pacientes com traço talassêmico beta foram, 
respectivamente, 74,0±5,5 fL e 23,6±3,0 pg. Os resultados obtidos contribuíram para avaliar a 
prevalência de traço talassêmico beta em pacientes com microcitose a esclarecer, mostrando a 
importância desse diagnóstico, direcionando melhor o tratamento, como também contribuindo 
para informação da prevalência desta hemoglobinopatia.

Palavras-chave: talassemia beta; hemoglobina A2 elevada; microcitose; hipocromia
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CÓDIGO: SB2260
TÍTULO: AVANÇOS NA POLÍTICA NACIONAL PARA A SAÚDE DOS SERVIDORES
AUTOR: GISELI BEZERRA DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: SORAYA MARIA DE MEDEIROS

Resumo:

INTRODUÇÃO: Esse estudo tem o objetivo de analisar as possibilidades e desafi os da 
valorização dos servidores de saúde de acordo com a política do Política Nacional de Humani-
zação - PNH e da Política Nacional de Saúde do Servidor - PNSS. A PNH surge da necessidade 
de superação dos entraves encontrados no Sistema Único de Saúde (SUS), e tem a pretensão 
de fortalecer e valorizar os trabalhadores, motivando o seu autodesenvolvimento e crescimento 
profi ssional (PNH, 2004). Desde o início dos anos 1990 discutia-se ausência de uma PNSS 
tendo esta sido implantada somente em 2008 através da organização do Sistema de Atenção 
a Saúde do Servidor - SIASS. O SIASS caracteriza um marco sócio-institucional, tratando de 
questões relacionadas ao servidor no que tange a gestão de pessoas do sistema de saúde (BUSS, 
2000).  METODOLOGIA: Estudo do tipo revisão bibliográfi co integrativa. A coleta foi realiza-
da baseada nos documentos ofi ciais da Política Nacional de Humanização e da Política de Aten-
ção à Saúde do Servidor Público Federal. A análise dos dados partiu do referencial teórico da 
PNSS e da PNH para avaliar a real condição do servido de saúde. CONCLUSÃO: Constatou-se 
na pesquisa uma mudança de comportamento por parte dos elaboradores de políticas nacionais 
e órgãos responsáveis, com relação à saúde do trabalhador, resultando na elaboração da PNSS. 
Simultaneamente pode-se relacionar os ganhos e conquistas da PNSS com as propostas e dire-
trizes operacionais do PNH.

Palavras-chave: Politica Nacional, Trabalhador e Saúde
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CÓDIGO: SB2265
TÍTULO: COMO SE COMPORTAM OS NEURÔNIOS NITRÉRGICOS E COLINÉRGI-
COS DO PLEXO MIOENTÉRICO DO ÍLEO DE RATOS DIABÉTICOS TRATADOS COM 
VITAMINA C QUE REALIZAM ATIVIDADE FÍSICA DE BAIXA INTENSIDADE?
AUTOR: LUIZ ARTHUR NUNES DA SILVA
ORIENTADOR: NAIANNE KELLY CLEBIS
CO-AUTOR: ANY KELLY GOMES DE LIMA
CO-AUTOR: ELAINE SILVA DO NASCIMENTO
CO-AUTOR: JODONAI BARBOSA DA SILVA

Resumo:

O diabetes mellitus (DM) se caracteriza pela presença da hiperglicemia. No DM observa-
-se alterações microvasculares que levam à morte neuronal. Por esta razão, este trabalho ob-
jetivou verifi car o efeito do DM induzido por estreptozootocina sobre os neurônios nitrégicos 
(NADPH-diaforase) do plexo mioentérico do íleo de ratos Wistar. Para tanto, utilizou-se 10 
animais machos (Rattus norvegicus) com 90 dias de idade divididos em dois grupos (n=5): C 
(controle) e D (diabético).  A indução do DM ocorreu pela administração de estreptozootocina 
e os animais foram sacrifi cados com dose letal de tiopental e os íleos foram coletados e pro-
cessados pela técnica da NADPH-diaforase. Dois preparados de membrana foram elaborados 
por animal e, na análise morfoquantitativa foram analisados os neurônios por preparado de 
membrana, logo após, pelo teste de Tukey com nível de signifi cância P<0,05. Pode-se obser-
var quantitativamente que não houve diferenças signifi cativas entre os grupos C (74,0±4,08) 
e D (73,75±1,3). Já na analise morfométrica, o perfi l neuronal do grupo D (292,6±4,13μ2) foi 
signifi cativamente menor que a do grupo C (346,6±4,25μ2). Demonstrando que a inervação 
nitrérgica localizada no plexo mioentérico do íleo de ratos Wistar também sofre os efeitos da 
hiperglicemia, característica do DM. Assim, estudos futuros que visem estabelecer minimizar 
os efeitos da hiperglicemia do plexo entérico são de fundamental importância para a melhoria 
da qualidade de vida de pacientes diabéticos.

Palavras-chave: Diabetes mellitus, plexo mioentérico, neurônios nitrérgicos, íleo.
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CÓDIGO: SB2269
TÍTULO: CENTRO DE INFORMAÇÕES SOBRE MEDICAMENTOS: IDENTIFICAÇÃO 
DE PERFIL
AUTOR: FERNANDA KALINE MEDEIROS FERNANDES
ORIENTADOR: IVONETE BATISTA DE ARAUJO
CO-AUTOR: IGOR SIQUEIRA MELO
CO-AUTOR: JAKCILIANO MAGNO DA SILVA ALVES BRASIL
CO-AUTOR: VIVIANE DO NASCIMENTO E SILVA

Resumo:

O Centro de Informação sobre Medicamentos (CIM) é uma unidade operacional que 
propicia informações técnico-científi cas sobre medicamentos, de forma objetiva e oportuna, 
visando seu uso racional. Em virtude disso, e da importância da qualidade dessas informações, 
o objetivo deste trabalho é avaliar a qualidade das informações passivas prestadas pelo Centro 
de Informações sobre Medicamentos do Hospital Universitário Onofre Lopes. Em virtude dis-
so, foi desenvolvido um estudo retrospectivo das solicitações de informação feitas ao CIM no 
período de Janeiro a Dezembro de 2009. Foram analisadas as variáveis: tipo de solicitante, tema 
solicitado, tempo gasto para fornecer a resposta da Solicitação de Informação (SI), modo de re-
cebimento da SI, modo de encaminhamento da resposta ao solicitante e bibliografi a consultada. 
Do total de 144 SI recebidas no período, a maioria foi solicitada por farmacêuticos (32,5%). O 
tema abordado na maioria das SI foi sobre a estabilidade de medicamentos (13,1%). O tempo 
gasto para emitir a resposta não foi informado em 21,3% dos casos. O modo de recebimento da 
solicitação bem como o da emissão da resposta, foi o verbal com 59,8% e 39,5%, respectiva-
mente. A bibliografi a utilizada para a resolução das SI foi bastante diversifi cada, concentrando-
-se em sua maioria nas fontes de informações terciárias. Esses dados demonstram a necessidade 
de aprimoramento do centro e atestam que a disponibilidade do mesmo ainda não supre as 
necessidades dos setores da saúde.

Palavras-chave: Avaliação. Qualidade. Solicitações de Informações.



SB - Saúde e Biológicas

99

CÓDIGO: SB2273
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DA MENARCA NA SELEÇÃO E ORIENTAÇÃO AO TALENTO 
ESPORTIVO
AUTOR: RADAMES MACIEL VITOR MEDEIROS
ORIENTADOR: PAULO MOREIRA SILVA DANTAS
CO-AUTOR: ANY KELLY GOMES DE LIMA
CO-AUTOR: JEFERSON TAFAREL PEREIRA DO REGO
CO-AUTOR: JODONAI BARBOSA DA SILVA

Resumo:

As mudanças ocorridas durante a fase púbere possuem velocidades e magnitudes dife-
renciadas, dependendo então de variáveis comportamentais, funcionais e antropométricas. Para 
tanto, o estudo objetivou a comparação do comportamento de variáveis antropométricas ditado 
pelo evento da menarca, no âmbito escolar. Foram utilizados 1148 jovens estudantes do sexo 
feminino de 9 a 17 anos, na zona urbana de Natal/RN, subdivididas em seis grupos pelo dis-
tanciamento da menarca (M0, M, M1, M2, M3, M4). Estudo de caráter transversal com cunho 
descritivo, tipologia desenvolvimental e delineamento comparativo, que verifi cou as variáveis: 
massa corporal, estatura corporal, dobras cutâneas (Triciptal, subescapular, tórax, axilar mé-
dia, supra-ilíaca, supra-espinhal, abdômen, coxa media, perna). Os aparelhos utilizados foram: 
Balança Filizola Personal Antropômetrica (Massa corporal), Estadiômetro Personal Caprice 
Sanny (estatura), um compasse de dobras Lange - John Bull, British Indicators Limited (Dobras 
cutâneas). Tratamento pela estatística descritiva e inferencial através do teste não-paramétrico 
de Mann-Whitney U, com nível de signifi cância de p<0,05. Houve diferenças signifi cativas 
(p<0,05) entre os momentos maturacionais nas variáveis investigadas, onde então podemos 
concluir que a menarca é ponto de corte importante no desenvolvimento morfofuncional, pos-
sibilitando interferências, em programa de saúde, para além da classifi cação etária.

Palavras-chave: Maturação, Talento esportivo e Esporte



SB - Saúde e Biológicas

100

CÓDIGO: SB2277
TÍTULO: DIETA E CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DO TRATO DIGESTÓRIO DA 
CURIMATÃ, PROCHILODUS BREVIS CRIADA EM CATIVEIRO
AUTOR: MARIA GABRIELA DA TRINDADE SILVA
ORIENTADOR: SIMONE ALMEIDA GAVILAN LEANDRO DA COSTA

Resumo:

Este projeto objetivou elucidar aspectos relacionados à morfologia do trato digestório e 
sua relação com a dieta de Prochilodus brevis, coletados na Estação de Piscicultura de Caicó, 
Rio Grande do Norte. Para tal, os indivíduos capturados foram pesados, medidos e analisados, 
ainda frescos, e verifi cados aspectos gerais da morfologia do corpo, da boca, presença de den-
tes, morfologia do estômago e intestino. Posterior a esta etapa, foi realizada uma incisão ventral 
para a retirada do trato digestório, executada sua biometria, e avaliadas as características ana-
tômicas. A análise da dieta consistiu na retirada do conteúdo alimentar presente nos estômagos, 
que posteriormente foi homogeneizado (água destilada + conteúdo alimentar) e pipetado três 
gotas desse conteúdo em lâminas histológicas para a identifi cação em microscópio óptico. Os 
principais itens alimentares encontrados na espécie foram; fragmentos de artrópodes, crustáce-
os, rotíferos, sedimento e algumas espécies de algas, classifi cando-a na categoria alimentar de 
uma espécie detritívora para o ambiente estudado.

Palavras-chave: trato diestório, alimentação, anatomia, dieta.
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CÓDIGO: SB2282
TÍTULO: QUANDO FÊMEAS DE SAGUI TORNAM-SE “ESTRESSADAS”? CORRELA-
ÇÃO ENTRE NÍVEIS DE CORTISOL E HORMÔNIOS SEXUAIS
AUTOR: VICTOR KENJI MEDEIROS SHIRAMIZU
ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA
CO-AUTOR: DIJENAIDE CHAVES DE CASTRO

Resumo:

Hierarquias de dominância dentre fêmeas de sagui (Callithrix jacchus) são estabelecidas 
por haver competição pela posição de reprodutora dentro do grupo no qual elas vivem. Ao 
contrário do que é observado em primatas do Velho Mundo, no sagui, os níveis circulantes de 
cortisol em indivíduos dominantes são mais elevados quando comparados com os de indivíduos 
subordinados. O presente trabalho monitorou 6 fêmeas de sagui com o objetivo de verifi car se 
os níveis de cortisol estariam correlacionados com os níveis dos hormônios sexuais (progeste-
rona e estradiol) durante o estabelecimento da função gonadal. Os níveis de cortisol não se cor-
relacionaram com os níveis de progesterona em nenhum dos estágios durante o monitoramento. 
Entretanto, uma tendência signifi cativa foi encontrada entre os níveis de cortisol e os níveis de 
estradiol durante a fase juvenil II do desenvolvimento. Estes resultados sugerem uma possível 
associação entre os eixos hipotálamo-hipófi se-adrenal e hipotálamo-hipófi se-gonadal, o que 
também já está demonstrado na literatura para outras espécies.

Palavras-chave: sagui; cortisol; função gonadal; competição reprodutiva.
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CÓDIGO: SB2285
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DE ENDO E EXOGLICOSIDASES NO MOLUSCO TER-
RESTRE BULIMULUS TENUISSIMUS
AUTOR: PAULO LEONARDO ARAUJO DE GOIS MORAIS
ORIENTADOR: JOAO FELIPE DE SOUSA FILHO

Resumo:

O metabolismo dos glicosaminoglicanos sulfatados tem sido investigado em varias espé-
cies de moluscos. É de grande importância o estudo de enzimas que participam deste processo 
com o intuito de melhorar o entendimento das estruturas dos glicosaminoglicanos sulfatados 
(GAGS). Este trabalho objetivou confi rmar a presença de glicosidades já identifi cadas em nos-
so laboratório,  envolvidas na degradação desses açucares complexos nos tecidos do molusco 
Bulimulus tenuissimus. Os extratos enzimáticos foram obtidos  usando tampão acetato de sódio 
0.1 M, pH 5,0 a 4°C. A suspensão enzimática foi fracionada em concentrações crescentes de 
sulfato de amônio (F1 = 0 ? 50% e F2 = 50 ? 80%). As atividades enzimáticas das respectivas 
frações foram mensuradas com incubações com substrato natural (Condroitin sulfato) e  sinté-
ticos os  p-nitrophenis derivados. A fração  F2 (50-80%) foi que apresentou melhor atividade, 
verifi cada em eletroforese em gel de agarose com tampão PDA. A respectiva fração foi subme-
tida a cromatografi a em gel exclusão Bio-Gel A 0.5M, e as atividades das frações eluídas foram 
testadas com substratos sintéticos. Pode-se confi rmar  a presença de glicosidases (Sousa Filho, 
et al 2009) que atuam no metabolismo  dos Glicosaminoglicanos sulfatados (GAGS

Palavras-chave: Glicosaminoglicanos Sulfatados, Proteoglicanos, Bulimulus tenuissimus
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CÓDIGO: SB2286
TÍTULO: MODIFICAÇÕES NO COMPORATAMENTO EXTRA-NINHO DEVIDO A FIS-
SÃO DE COLÔNIA EM OPERÁRIAS DE DINOPONERA QUADRICEPS (FORMICIDAE, 
PONERINAE)
AUTOR: DIEGO GOMES TEIXEIRA
ORIENTADOR: ARRILTON ARAUJO DE SOUZA
CO-AUTOR: JENIFFER DA CAMARA MEDEIROS

Resumo:

Colônias de formigas podem se reproduzir através de duas estratégias: fundação inde-
pendente, em que a rainha funda a colônia sozinha, e fundação dependente, onde há ajuda de 
operárias. Na espécie sem rainha Dinoponera quadriceps, a reprodução de colônia ocorre por 
fi ssão, uma fundação dependente, mas seu processo é pouco conhecido. Este estudo apresenta 
um caso de fi ssão de colônia de D. quadriceps em ambiente natural, analisando a infl uência 
do processo de fi ssão sobre o comportamento extra-ninho das operárias. Operárias marcadas 
de uma colônia foram seguidas da saída do ninho até o seu retorno possibilitando registrar as 
distâncias alcançadas em relação ao ninho, as rotas e o comportamento das operárias, em cada 
viagem. Seu número diário em atividade extra-ninho estimado devido ao registro de todas as 
operárias marcadas vistas fora do ninho. Durante o estudo, a colônia sofreu fi ssão, sendo iden-
tifi cadas as fases: inicial, polidômica, separação, confl ito e pós-confl ito, onde foi possível notar 
interferência no comportamento das operárias devido ao processo de fi ssão. A proximidade das 
colônias após a fi ssão levou à competição, resultando no desaparecimento da colônia parental. 
Observou-se diferenças comportamentais entre as colônias parental e fi lha, se devendo, prova-
velmente, aos diferentes estágios de desenvolvimento em que as colônias encontravam-se. As-
sim, as colônias resultantes deste processo de fi ssão competem, sendo as novas, mais efi cientes.

Palavras-chave: Dinoponera quadriceps, fi ssão de colônia, competição intra-específi ca.
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TÍTULO: POLISSACARÍDEOS  SULFATADOS DE ALGAS, FUCANAS, E SUA AÇÃO 
NO PROCESSO INFLAMATÓRIO INDUZIDO  EM RATOS
AUTOR: LUIZA SHEYLA EVENNI PORFIRIO WILL
ORIENTADOR: EDDA LISBOA LEITE
CO-AUTOR: ALLISSON JHONATAN GOMES CASTRO
CO-AUTOR: LEONARDO AUGUSTO RÊGO DE SOUZA
CO-AUTOR: MARÍLIA DA SILVA NASCIMENTO

Resumo:

A alga Lobophora variegata é um organismo fotossintetizante que apresenta polissacarí-
deos com ação biológica pouco caracterizada. Dentre os principais polissacarídeos produzidos 
pelas algas pardas estão: ácidos algínicos, laminaranas e fucanas sulfatadas, sendo as últimas 
o objeto de estudo desse trabalho. Os polissacarídeos sulfatados do extrato fracionado com 0,8 
volumes de acetona (F0,8v) desta alga apresentaram atividades antioxidantes e hepatoproteção, 
caracterizada por proteger o fígado submetido a danos celulares. Desta forma, objetivou-se 
verifi car a capacidade hepatoprotetora dos polissacarídeos da F0,8 v através da indução de 
hepatoxicicidade por tetracloreto de carbono, assim como, sua atividade antioxidante. Nos en-
saios de atividade antioxidante total, poder redutor, quelação de ferro e peroxidação lipídica, a 
maior taxa de seqüestro de radicais livres foi observada na concentração 10 mg/mL, obtendo 
os valores de 96,2±0,0%, 55,4±0,005%, 14,9±1,07% e 129±0,058%, respectivamente.  Já no 
ensaio de superóxido, estes polissacarídeos apresentaram alto poder oxidante (55,62±2,1%) na 
concentração de 0,62 mg/mL. Na hepatoproteção o efeito hepatoprotetor observado demons-
trou uma diminuição efetiva (p<0,001) dos níveis de bilirrubina indireta de 72,8%.  As análises 
histológicas realizadas com H&E confi rmaram o efeito hepatoprotetor desse polímero. Os re-
sultados nos levam a concluir que o polímero estudado apresenta alta atividade antioxidante e 
hepatoprotetora.
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SB - Saúde e Biológicas

105
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TÍTULO: EXPRESSÃO DE MMPS 7 E 26 E ANÁLISE DA PERDA DE HETEROZIGOSI-
DADE DO GENE PTCH EM CERATOCISTOS ODONTOGÊNICOS ISOLADOS E ASSO-
CIADOS À SÍNDROME DE GORLIN
AUTOR: CARLA SAMILY DE OLIVEIRA COSTA
ORIENTADOR: LEAO PEREIRA PINTO
CO-AUTOR: CASSIANO FRANCISCO WEEGE NONAKA
CO-AUTOR: LELIA BATISTA DE SOUZA

Resumo:

O ceratocisto odontogênico é uma forma distinta de cisto odontogênico, podendo se apre-
sentar isolado ou associado à síndrome de Gorlin.  Apresenta um comportamento potencial-
mente agressivo e tendência a recorrências, principalmente quando associado à síndrome. O 
presente estudo almeja detectar e analisar a distribuição além de quantifi car a expressão de 
MMPs-7 e -26 em ceratocistos isolados e associados à síndrome, através de imunoistoquímica 
e Western Blot. Pretende-se, também, verifi car se a perda de heterozigosidade do gene PTCH 
está associada à expressão dessas MMPs, através de amplifi cação do DNA por PCR. A amostra 
foi composta de 41 casos, sendo 21 ceratocistos isolados e 20 associados à síndrome. Realizada 
a análise imunoistoquímica, observamos que 100% dos casos sindrômicos mostraram imu-
norreatividade epitelial para ambas MMPs, enquanto que os casos isolados tiveram expressão 
imunoistoquímica das MMPs-7 e -26, em apenas 75% e 80% dos respectivos casos. Além disso, 
quando comparados aos casos não-sindrômicos, os ceratocistos odontogênicos associados a 
síndrome de Gorlin tiveram uma maior proporção de casos com imunorreatividade forte para 
MMPs-7 (67% contra 40%) e -26 (62% contra 35%). Os resultados obtidos sugerem um impor-
tante papel das MMPs-7 e -26 na biologia do ceratocisto odontogênico. Além disso, a presença 
das MMPs-7 e -26 em maiores níveis nos ceratocistos odontogênicos sindrômicos pode ajudar 
a explicar a maior agressividade dessas lesões.
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TÍTULO: O LÚDICO NO ENSINO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
AUTOR: FERNANDA APARECIDA SOARES MALVEIRA
ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO
CO-AUTOR: ANTONIA LÍRIA FEITOSA NOGUEIRA ALVINO
CO-AUTOR: CECILIA NOGUEIRA VALENCA
CO-AUTOR: LORENA MARA NOBREGA DE AZEVEDO

Resumo:

Trata-se de uma pesquisa bibliográfi ca documental acerca do lúdico como estratégia me-
todológica alternativa para o ensino de enfermagem. O principal objetivo foi analisar o desen-
volvimento do lúdico como alternativa metodológica na graduação de enfermagem. Para isso, 
utilizou-se a literatura disponível em livros, artigos e em bases de dados eletrônicas; priorizou-
-se publicações que abordassem o caráter lúdico na educação no período 2008/2009. Perce-
beu-se, através do estudo, que as práticas lúdicas comumente são entendidas como práticas 
alternativas incluindo jogos, atividades artísticas e o uso de ferramentas computacionais. No 
ensino de enfermagem, ela é compreendida como um instrumento facilitador da aprendizagem, 
contribuindo não somente para a formação profi ssional do estudante, mas igualmente para sua 
formação como cidadão. Este aspecto é viabilizado na medida em que exalta a afetividade, a 
cordialidade e as boas relações. Acredita-se que esses valores contribuirão, sobremaneira, para 
a conformação de uma assistência humanizada e de um ensino estimulante e com qualidade.

Palavras-chave: educação em enfermagem, aprendizagem, lúdico



SB - Saúde e Biológicas

107

CÓDIGO: SB2298
TÍTULO: ESTUDO TAXONÔMICO E AMBIENTAL SOBRE OS POLIQUETAS DOS AR-
RECIFES DE ARENITO DA PRAIA DE SANTA RITA/EXTREMOZ-RN
AUTOR: MARLON DELGADO MELO
ORIENTADOR: ELINEI ARAUJO DE ALMEIDA
CO-AUTOR: FRANCISCA EDILEUSA LEAL
CO-AUTOR: ICEMARIA FELIPE SILVA
CO-AUTOR: REBERTH RICELLE BEZERRA BARCA

Resumo:

No litoral do RN há uma grande extensão de ambientes recifais de arenito ferruginoso 
no qual apresenta diversas poças de maré com blocos soltos. Existe uma grande diversidade de 
organismos, entre estes os poliquetas, os quais são animais de vida livre e um bioindicador do 
ambiente. Os objetivos deste trabalho foram, então, levantar informações sobre a diversidade 
de Polychaeta da Praia de Santa Rita/ Extremoz-RN, desenvolver ações educacionais para alu-
nos da UFRN e ampliar essas ações para alunos de escola pública localizada na Área de Prote-
ção Ambiental (APA) Jenipabu. Ações de sensibilização ambiental e realizações de senso visual 
aplicada para um grupo de alunos de Ciências Biológicas, os quais produziram conhecimentos 
sobre invertebrados marinhos abordando a conservação ambiental. Do material depositado na 
coleção de Invertebrados no Laboratório de Filogenia e Taxonomia do CB/UFRN referentes às 
coletas realizadas nos anos de 2006 e 2007 foram identifi cados exemplares dos seguintes grupos 
Maldinidae, Nereididae, Anphinomidae e Onuphidae, Sabellariidae. Os relatos desenvolvidos e 
ilustrados foram aplicados em caráter avaliativo, em uma escola desta Unidade de Conservação 
após aplicar um questionário de percepção ambiental. Houve receptividade elevada dos alunos. 
A efetivação de ações educacionais incluindo outros espaços de ensino possibilitará fortalecer 
as recomendações da Estratégia Nacional de Educação Ambiental regido no Sistema Nacional 
de Unidade de Conservação .

Palavras-chave: Biodiversidade, Invertebrados, Educação Ambiental, Conservação



SB - Saúde e Biológicas

108

CÓDIGO: SB2305
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIBACTERIANA DE BASES DE SCHIFF 
SINTETIZADAS A PARTIR DE GLICOSÍDEOS DE ARILA
AUTOR: ANTONNYO PALMIELLY DIOGENES LIMA
ORIENTADOR: DIOGO TEIXEIRA CARVALHO

Resumo:

Bases de Schiff (iminas) são compostos de propriedades eletrofílicas caracterizados pela 
presença da ligação azometínica, C=N com propriedades antibacterianas, que quando sinte-
tizadas a partir de glicosídeos poderiam apresentar uma intensifi cação dessa propriedade. O 
objetivo do presente estudo é a obtenção de derivados glicosídicos do tipo base de Schiff, ca-
racterização físico-química dos mesmos e posterior avaliação da sua atividade antibacteriana. A 
partir da glicose obtiveram-se derivados intermediários utilizados para síntese do glicosídeo de 
vanilina (4-hidroxi-3-metoxibenzaldeído) a partir do qual se obtém as bases de Schiff por rea-
ção de condensação com aminas. Até o presente momento foram realizados testes de caracteri-
zação físico-química dos derivados intermediários da glicose e do glicosídeo, através dos testes 
de faixa de fusão e de espectrometria no infravermelho, ao passo que a avaliação antibacteriana 
será realizada após a obtenção e caracterização dos produtos imínicos fi nais, no momento sendo 
sintetizados em qualidade e quantidade sufi ciente para a realização dos ensaios.

Palavras-chave: glicose, glicosídeos, bases de Schiff e antibacteriana.
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CÓDIGO: SB2311
TÍTULO: ASSOCIAÇÃO ENTRE FRAGILIDADE E FUNÇÃO COGNITIVA EM IDOSOS 
INSTITUCIONALIZADOS E DE COMUNIDADE: UM ESTUDO PROSPECTIVO
AUTOR: MAYLE ANDRADE MOREIRA
ORIENTADOR: ALVARO CAMPOS CAVALCANTI MACIEL

Resumo:

O presente estudo tem como objetivo identifi car o perfi l de fragilidade e sua relação com 
a função cognitiva em idosos.Trata-se de um estudo transversal, realizado com uma amostra 
de 20 idosos (11 mulheres e 9 homens), selecionados de forma não aleatória por conveniência. 
Os dados foram obtidos através de questionário e mensurações da força de preensão manual 
e velocidade de marcha, que constituíram os testes físicos. Foram encontradas diferenças es-
tatisticamente signifi cativas (p<0,05) entre os sexos quanto ao tempo de institucionalização, 
sensação de fadiga auto-relatada, força de preensão e nível cognitivo. Também foram verifi -
cadas correlações entre a força de preensão manual com o tempo de asilo (r= -0,54), função 
cognitiva (MEEM) (r= 0,62), altura (r= 0,79) e massa corporal (r= 0,82); para a velocidade de 
marcha, houve correlação signifi cativa com o MEEM (r= 0,45) e independência nas atividades 
instrumentais da vida diária (AIVD´s) (r= 0,47). Conclui-se, então, que as alterações na força de 
preensão e velocidade de marcha são comuns entre os idosos institucionalizados, mais suscep-
tíveis à síndrome da fragilidade, e, portanto, a perdas funcionais e cognitivas, que favorecem 
a progressão das suas limitações. Desta forma, a investigação das condições de saúde destes 
indivíduos pode ser útil para detectar um perfi l de fragilidade e identifi car que tipo de cuidados 
e intervenções seriam prioritários para melhorar a funcionalidade e qualidade de vida destes 
idosos.

Palavras-chave: Idosos institucionalizados; força de preensão; marcha; cognição
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CÓDIGO: SB2313
TÍTULO: TERCEIRA IDADE: UM EXERCÍCIO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE 
DE VIDA
AUTOR: RAFAEL TAVARES SILVEIRA SILVA
ORIENTADOR: REJANE MILLIONS VIANA MENESES
CO-AUTOR: ALEXSANDRA VIEIRA MARIANO
CO-AUTOR: KAMILA MAIANE PESSOA DA SILVA
CO-AUTOR: MARCELLY SANTOS COSSI

Resumo:

A qualidade de vida na terceira idade é questionada, pois o aumento de doenças crônicas 
e suas complicações causam dependência funcional tornando mais difícil a assistência a esta 
população, devido à falta de preparo do sistema de saúde em atender necessidades básicas 
dessa parcela, seja por despreparo das equipes ou falta de insumos. Diante disso, buscou-se 
conhecer a realidade dos idosos através de um perfi l de integrantes da Associação Inaraí, si-
tuada em Natal-RN. Trata-se de um estudo descritivo e quantitativo, previamente submetido e 
aprovado pelo CEP-HUOL (CAAE-0147.0.051.294-09), respeitando a Resolução 196/96 por 
envolver seres humanos.  A coleta de dados foi em dezembro de 2009 através de formulário 
com questões abertas e fechadas, dividido em eixos: caracterização, aspectos sociais, aptidões, 
noções de cidadania, relacionamento familiar e aspectos relacionados à saúde destacando este 
último porque fora o único com análise fi nalizada. Assim, determinou-se a amostra de 21 ido-
sos do sexo feminino com 60 anos ou mais. Referindo-se aos aspectos relacionados à saúde o 
histórico pessoal e o familiar revelaram existência de doenças características da idade e hábitos 
saudáveis. Através da pesquisa, identifi camos que os idosos possuem difi culdades e limitações 
decorrentes destas doenças as quais prejudicam o auto cuidado e a qualidade de vida. Diante 
desta abordagem, faz-se necessário que tal tema seja pesquisado e discutido para uma maior 
sensibilização da sociedade.

Palavras-chave: Envelhecimento; Saúde da Terceira Idade; Qualidade de Vida
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CÓDIGO: SB2320
TÍTULO: SISTEMA DE CASTAS EM ANOPLOTERMES BANKSI (ISOPTERA, TERMI-
TIDAE, APICOTERMITINAE)
AUTOR: PEDRO DE FARIAS CAPISTRANO MACEDO
ORIENTADOR: ALEXANDRE VASCONCELLOS

Resumo:

Os térmitas são insetos eussociais pertencentes à ordem Isoptera. Nele os padrões da di-
ferenciação de castas são diversos, variando de acordo com as famílias, gêneros e espécies. A 
família Termitidae é uma das mais abundantes e diversifi cadas de Isoptera. Os Apicotermitinae 
têm como característica marcante a ausência de soldados. O estudo tem como objetivo estabe-
lecer um esquema básico para o padrão de diferenciação das castas e comparar os padrões de 
desenvolvimentos de Anoplotermes banksi com o de outras espécies da família Termitidae. O 
estudo foi realizado na Mata do Buraquinho, localizada na área urbana do município de João 
Pessoa-PB. Foram feitas coletas entre agosto de 2009 e abril de 2010. Os indivíduos foram 
colocados em solução FAA durante 24h, sendo depois transferidos para álcool 70% a fi m de 
serem preservados. As castas foram diferenciadas através da medição de várias partes do corpo 
de indivíduos das colônias. De acordo com o PCA, as variáveis que mais infl uíram no resultado 
fi nal foram: largura do metanoto (92,50%), largura máxima da cápsula encefálica (1,59%) e 
comprimento da tíbia (1,33%). Foi possível separar os indivíduos medidos em quatro ínstares 
distintos: Larva(L), Ninfa 1 (N1), Ninfa 2 (N2) e Operário (O). O sistema de castas da espécie 
não está de acordo com os sistemas antes descritos para a família Termitidae. No entanto, ele 
corrobora com a hipótese de que térmitas humívoros apresentam um sistema de castas simpli-
fi cado.

Palavras-chave: Diferenciação de castas, Morfometria, PCA, Mata atlântica, Isoptera
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CÓDIGO: SB2322
TÍTULO: LEVANTAMENTO DE ACIDENTES COM PERFUROCORTANTE EM UM 
HOSPITAL DE REFERÊNCIA NO RIO GRANDE DO NORTE
AUTOR: DANIELLE REZENDE FERREIRA
ORIENTADOR: SORAYA MARIA DE MEDEIROS

Resumo:

INTRODUÇÃO E OBJETIVO: Acidentes de trabalho com material perfurocortante entre 
trabalhadores de enfermagem ocorrem em grande número, dado a freqüente manipulação com 
este tipo de material, gerando prejuízos a trabalhadores e instituições. Neste contexto, a presen-
te pesquisa objetiva o levantamento de dados sobre a freqüência de acidentes com material com 
risco de contaminação biológica em profi ssionais de nível médio de enfermagem avaliando a 
ocorrência de casos de soroconversão entre esta parcela de profi ssionais. METODOLOGIA: 
Pesquisa do tipo documental, com coleta de dados de prontuários de profi ssionais que procura-
ram Hospital Giselda Trigueiro em Natal/RN vitimados por acidentes com material perfurocor-
tante durante o exercício de suas funções no período de 2003 a 2008.  A população de estudo 
será o total de profi ssionais acidentados com risco de contaminação biológica no período estu-
dado. A pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética da UFRN mediante parecer nº035/2006. 
A análise dos dados será por abordagem quantitativa e qualitativa integradas e diálogo com 
autores de referência do estudo. RESULTADOS E DISCUSSÕES: O estudo encontra-se em 
fase de coleta de dados. A relevância do delineamento deste estudo vem da necessidade do tra-
balho de vigilância em saúde do trabalhador conhecendo esses grupos mais expostos aos riscos 
biológicos, norteando a possibilidade do incremento de medidas de promoção e prevenção para 
este tipo de agravo.

Palavras-chave: Acidente de Trabalho, Saúde do Trabalhador, Perfurocortante.
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CÓDIGO: SB2329
TÍTULO: ISOLAMENTO DE CEPAS DE MICROALGAS E OTIMIZAÇÃO DAS CONDI-
ÇÕES DE CULTIVO PARA PRODUÇÃO DE ÓLEO
AUTOR: LEIDE AMARA PEREIRA DA SILVA
ORIENTADOR: RENATA DE FATIMA PANOSSO
CO-AUTOR: FABRICIO RODRIGUES CAMACHO
CO-AUTOR: LUANNA CARLA MATIAS PAIVA
CO-AUTOR: MARTA COSTA

Resumo:

Diante do crescente consumo de combustíveis fósseis faz-se necessária a introdução de 
novas fontes de geração de energia: os biocombustíveis. As microalgas podem sintetizar óle-
os potencialmente adequados para a produção de combustíveis. O presente trabalho teve por 
objetivos: isolar cepas de microalgas com potencial para produção de biodiesel, por meio de 
plaqueamento e diluição seriada; cultivar as cepas selecionadas em laboratório, visando obter 
biomassa para a extração de óleo; testar diferentes condições de crescimento para uma das 
cepas, visando otimizar a produção de óleo; realizar, em parceria com o Depto. de Química 
(UFRN), extração e caracterização do óleo das cepas isoladas. A cultura permaneceu sob as 
seguintes condições: aeração constante; fotoperíodo de 12:12h; T de 25 a 28 °C; adição de 
meio de cultura ASM1, acrescido de Silicato de Sódio. Foram empregados três métodos para 
extração e análise do óleo da cepa isolada.  A utilização da mistura acetona/hexano (1:4) como 
solvente apresentou rendimento de aproximadamente 5% em óleo. A cromatografi a em camada 
delgada usando sílica gel como adsorvente mostrou resultados efi cientes, onde observou-se 
boa separação dos constituintes presentes no óleo. A análise por espectroscopia na região do 
infravermelho e Ressonância Magnética Nuclear mostrou que o extrato de Nitzschia pusilla 
apresenta um perfi l semelhante ao de óleos vegetais. Os resultados obtidos indicam a presença 
de triglicerídeos no óleo extraído da N. pusilla.

Palavras-chave: Biodiesel, microalgas, Nitzschia pusilla
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CÓDIGO: SB2333
TÍTULO: EFEITOS DA ATENUAÇÃO DA RADIAÇÃO SOLAR NA COLUNA D?ÁGUA 
SOBRE O PROCESSO DE FOTO-DEGRADAÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA DISSOLVI-
DA EM LAGOAS COSTEIRAS DO RN
AUTOR: BÁRBARA DE ARAÚJO QUADROS
ORIENTADOR: ANDRE MEGALI AMADO

Resumo:

A luz contribui para a degradação (foto-oxidação) da matéria orgânica presente nos ecos-
sistemas, fornecendo energia para as ligações químicas e promovendo transformações mole-
culares, transformando matéria orgânica em inorgânica(CO2).Poucas pesquisas foram realiza-
das em ecossistemas equatoriais, sendo esse trabalho pioneiro no Rio Grande do Norte, cujos 
ambientes costeiros têm potencial para apresentarem elevadas taxas de foto-degradação, pro-
movendo o transporte de grandes quantidades de carbono dos ecossistemas terrestres para a 
atmosfera, sob a forma de CO2. Esse estudo objetiva estudar o processo de decomposição foto-
-química da matéria orgânica dissolvida(MOD) nos ambientes costeiros medindo, pela primeira 
vez, a infl uência da foto-oxidação da MOD em 9 lagoas costeiras do estado. Com os dados 
preliminares, percebe-se que as lagoas, no geral, apresentaram redução no espectro de absor-
ção, quanto maior foi a radiação solar incidente, entretanto, algumas lagoas não apresentaram 
alterações signifi cativas desse parâmetro. Identifi camos padrões baixos de radiação que podem 
afetar o processo de foto-oxidação e essa baixa incidência luminosa pode ter ocasionado a baixa 
absorção de luz pela MOD. Entendemos que mais analises devem ser feitas nos períodos de 
chuva, já que é nessa época que ocorre a entrada de MO nos lagos, contribuindo para a foto-
-degradação.

Palavras-chave: Foto-degradação; Foto-oxidação; Matéria Orgânica dissolvida
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CÓDIGO: SB2334
TÍTULO: OTIMIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE ENZIMAS QUITOSANOLÍTICAS OBTI-
DAS PELOS PAENIBACILLUS EHIMENSIS E PAENIBACILLUS CHITINOLYTICUS
AUTOR: LOUISE FONSECA DE FARIAS
ORIENTADOR: MARIA GIOVANA BINDER PAGNONCELLI
CO-AUTOR: LUÃ SARMANHO LIMA
CO-AUTOR: NATHÁLIA KELLY DE ARAÚJO

Resumo:

A quitina é um polímero constituído de subunidades de N-acetil glicosamina unidas por 
ligações &#946;-1,4, quitosana é a forma desacetilada da quitina. Alguns microrganismos, 
quando induzidos, produzem enzimas que hidrolisam a quitosana gerando produtos específi cos, 
os quito-oligossacarídeos, que possuem bioatividade, de grande importância para as indústrias 
alimentícia e farmacêutica. Tendo em vista o alto valor agregado a esses produtos buscamos 
incrementar a produção de enzimas secretadas por dois microorganismos, o Paenibacillus ehi-
mensis e o Paenibacillus chitinolyticus, através da otimização do meio de cultivo. Foi realizado 
um planejamento experimental fatorial fracionado (25-1), com 16 ensaios com ponto central 
triplo para avaliar a infl uência dos componentes do meio de cultivo sobre a produção de qui-
tosanases, os microrganismos foram cultivados em shaker em condições fi xas de temperatura, 
rotação e pH. Após 24 horas de incubação as atividades enzimáticas foram avaliadas, percebeu-
-se que o constituinte de maior infl uência foi a quitosana. O meio otimizado para o P. ehimensis 
é constituído de (g.L-1): peptona 3,0; extrato de levedura 3,0; K2HPO4 0,5; MgSO4.7H2O 
0,25 e quitosana 3,0; apresentando uma máxima atividade de  0,598 U.mL-1. Para o P. chiti-
nolyticus o meio constituído de (g.L-1): peptona 9,0; extrato de levedura 9,0; K2HPO4 1,5; 
MgSO4.7H2O 0,75 e quitosana 3,0; foi o que apresentou melhor produção de enzimas, com 
máxima atividade de  0,598 U.mL-1.

Palavras-chave: Paenibacillus ehimensis e  chitinolyticus, planejamento experimental.
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CÓDIGO: SB2335
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE SENSORIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍ-
CIOS A BASE DE QUINOA (CHENOPODIUM QUINOA WILLD) DESTINADAS A PA-
CIENTES CELÍACOS
AUTOR: SIMONE CARLA PEREIRA DA SILVA
ORIENTADOR: RENATA ALEXANDRA MOREIRA DAS NEVES

Resumo:

Uma das características da Quinoa é quanto a sua digestibilidade se comparada a de ou-
tros cereais. Este alimento se caracteriza por não apresentar em sua composição uma proteína 
bem comum aos cereais, o glúten. Desta forma, é visto a sua utilização em paciente portadores 
da Doença Celíaca. A pesquisa visa realizar o enriquecimento nutricional de alimentos isentos 
de glúten utilizando a quinoa na formulação de preparações para pacientes celíacos. Para tanto, 
foram adquiridas as três formas comerciais da Quinoa (grão, fl oco e farinha), sendo desenvol-
vidas três preparações, cada uma utilizando uma forma. Primeiramente, foi feita a Tapioca en-
riquecida, por ser um alimento predominantemente regional, o Arroz com Quinoa devido a sua 
popularidade a nível nacional e, por fi m, a Barrinha de Cereal, por ter seu potencial nutricional 
reconhecido. A tapioca e o arroz com quinoa demonstraram características satisfatíorias quanto 
a textura, sendo a Barrinha de cereal com quinoa um produto que deve ser ainda melhorado 
neste aspecto. Foi visualizado claramente o enriquecimento nutricional fornecido pela quinoa 
em todas as preparações. Desta forma, indica-se os produtos elaborados para o consumo, prin-
cipalmente, dos portadores da D.C.

Palavras-chave: Quinoa, Doença Celíaca, Análise Sensorial
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CÓDIGO: SB2336
TÍTULO: MACROTÊNDENCIAS CITOGENÉTICAS ENTRE CICLÍDEOS DAS REGI-
ÕES NEOTROPICAIS E AFRO-TROPICAIS
AUTOR: GIDEAO WAGNER WERNECK FELIX DA COSTA
ORIENTADOR: WAGNER FRANCO MOLINA
CO-AUTOR: AMANDA TÔRRES BORGES
CO-AUTOR: CLOVIS COUTINHO DA MOTTA NETO
CO-AUTOR: EMANUELL DUARTE RIBEIRO

Resumo:

Os Cichlidae formam um dos grupos de peixes mais diversifi cados da Ordem Perciformes 
e são difundidos na África, Ásia e América. Suas espécies são importantes modelos de estu-
dos comportamentais e genéticos, esta família submeteu-se a uma espetacular radiação, dando 
origem a mais de 2200 espécies. Neste trabalho estudos citogenéticos foram realizados com as 
espécies Gephyrochromis moorii, Hemichromis lifalili, Labidochromis caeruleus do continente 
africano, Paratilapia polleni (Madagascar) e Apístogramma steindachneri, Thorichthys meeki, 
Parachromis managuensis da região neotropicais, obtidas a partir de importadores de peixes. 
Análises cromossômicas foram realizadas utilizando coloração convencional, com Giemsa, 
bandamento C, identifi cação de cístrons ribossomais por impregnação por AgNO3. A presença 
de RONs múltiplas, considerada derivada para a família foi observada em ambas as espécies, 
localizadas em posição teloméricas e subtelomérica. O bandamento C evidenciou blocos he-
terocromáticos nas regiões centroméricas no cariótipo de ambas as espécies referendando um 
conteúdo heterocromático conspícuo discordando com o padrão mais comum observado nos 
Perciformes. Os resultados obtidos indicam as inversões pericêntricas como o principal me-
canismo evolutivo dos ciclídeos e reforçam a idéia da existência de dois padrões cariotípicos 
distintos entre as espécies neotropicai (2n=46-48) e as afro-tropicais com valores diplóides 
menores (2n=44-46).

Palavras-chave: Citogenética, Cichlidae, Neotropical, Afro-tropical.
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CÓDIGO: SB2337
TÍTULO: FREQÜÊNCIA DOS ALELOS DOS POLIMORFISMOS DO GENE MDR-1 EM 
DIFERENTES POPULAÇÕES
AUTOR: ANA KAROLINE MEDEIROS DA NOBREGA
ORIENTADOR: IVANISE MARINA MORETTI REBECCHI
CO-AUTOR: DEISE KALINE BEZERRA FELIX
CO-AUTOR: EDUARDO HOLANDA NUNES DE FREITAS
CO-AUTOR: TEREZA MARIA DANTAS DE MEDEIROS

Resumo:

As leucemias são neoplasias hematológicas que se caracterizam por alteração genética da 
stem cell e por sua clonalidade e são tratadas por quimioterapia. A resistência celular a drogas 
é um importante determinante de resposta à quimioterapia. O gene de resistência a múltiplas 
drogas (MDR-1) é expresso em diferentes cânceres humanos e polimorfi smos nesse gene tem 
sido associados à metabolização dos quimioterápicos. Foi feito levantamento bibliográfi co para 
avaliar a freqüência dos polimorfi smos C3435T e G2677T/A do gene MDR1. Observamos que 
as freqüências dos polimorfi smos variam em diferentes populações. No estudo de Krivulcik et 
al. em eslovacos, as freqüências alélicas das variantes genéticas mais comuns, 2677G e 3435C 
foram estimados em 0,435 e 0,445, respectivamente. Gonzalez 2006, observou que em 143 
brasileiros estudados a freqüência do alelo 2677G foi 0,62 e do alelo 2677T foi 0,36 para o 
polimorfi smo do exon 21 e a freqüência do alelo 3435C foi 0,55 e do alelo 3435T foi 0,45 para 
o polimorfi smo do éxon 26. Já no estudo de Fiegenbaum et al. 2005, em 99 brasileiros estuda-
dos a freqüência alélica dos polimorfi smos do éxon 21 de 0,51 para o alelo 2677G e de 0,49 
para o alelo 2677T. No éxon 26 a frequênica do alelo 3435C foi 0,44 e do alelo 3435T foi 0,56. 
Então podemos concluir que a freqüência dos polimorfi smos varia em diferentes populações. A 
resposta terapêutica no tratamento do câncer pode estar sendo infl uenciada por esses polimor-
fi smos.

Palavras-chave: Genes MDR-1 e MRP; farmacogenética; polimorfi smo.
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CÓDIGO: SB2340
TÍTULO: CONSUMO ALIMENTAR E ATIVIDADE FÍSICA DE ADOLESCENTES DE ES-
COLAS MUNICIPAIS DO DISTRITO NORTE DA CIDADE DE NATAL-RN
AUTOR: NATALIA LOUISE DE ARAUJO CABRAL
ORIENTADOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS PEDROSA SCHWARZSCHILD
CO-AUTOR: CLELIA DE OLIVEIRA LYRA
CO-AUTOR: HERMILLA TORRES PEREIRA
CO-AUTOR: SEVERINA CARLA VIEIRA CUNHA LIMA

Resumo:

Objetivou-se avaliar a dieta e o nível de atividade física (ativos ou inativos) de adolescen-
tes, interpretando os resultados no contexto de prevenção de doenças crônicas não transmissí-
veis. Trata-se de um estudo transversal descritivo realizado com 220 adolescentes das escolas 
públicas pertencentes ao Distrito Norte do município de Natal-RN. Foi aplicado instrumento de 
mensuração da atividade física padronizado para adolescentes, classifi cando-se como inativos 
os adolescentes com menos de 300 minutos/ semana de atividade física. O consumo de energia 
e macronutrientes foi mensurado utilizando a média de dois Recordatórios de 24h. Utilizou-se 
o software Virtual Nutri Plus® para análise das dietas.  Os dados ajustados foram interpretados 
com base no Dietary Reference Intakes (2002). Os resultados demonstraram que 41,4% dos 
adolescentes eram insufi cientemente ativos. O consumo de energia foi insufi ciente para 62% 
dos adolescentes e o de carboidratos para 56%. O consumo de proteínas e lipídios encontrava-
-se dentro do intervalo de distribuição aceitável. Apenas 1% dos adolescentes atingiu as reco-
mendações para fi bras. Os resultados encontrados ressaltam a importância do desenvolvimento 
de estratégias de incentivo à prática de atividade física e hábitos alimentares saudáveis como 
forma de prevenir o surgimento de doenças crônicas não transmissíveis na vida adulta.

Palavras-chave: atividade física, consumo alimentar, adolescentes.
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CÓDIGO: SB2347
TÍTULO: DIFERENCIAÇÃO CONDROGÊNICA DAS CÉLULAS-TRONCO MESENQUI-
MAIS
AUTOR: LUÍZA ARAÚJO DA COSTA XAVIER
ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS

Resumo:

As células-tronco mesenquimas (MSC) são células multipotentes com a capacidade de 
se auto-renovar e se diferenciar em vários tecidos - suportam a hematopoiese como também 
possuem o potencial de se diferenciar em linhagens de tecidos mesenquimais (osso, cartilagem, 
tendão, músculo). Estas células são caracterizadas pela sua morfologia semelhantes a do fi bro-
blasto, às suas propriedades de adesão ao plástico e de auto-renovação, e também à habilidade 
de se diferenciar in vitro em pelo menos três tecidos derivados do mesoderma: ósseo, adiposo 
e condrogênico. À partir deste conhecimento, utilizou-se MSC da veia do cordão umbilical hu-
mano para a diferenciação condrogênica, com a fi nalidade de analisar o potencial de diferencia-
ção deste tipo celular. Através de um meio apropriado para tal evento, as células-tronco mesen-
quimais se diferenciaram em condroblastos imaturos, sendo este evento evidenciado utilizando 
técnicas histológicas baseadas em colorações específi cas (alcian blue, tricromo de Masson) 
para os proteoglicanos sulfatados e carboxilados e colágeno tipoII presentes nas cartilagens, as 
quais permitem analisar a morfologia fi nal destas células diferenciadas.

Palavras-chave: célulastronco mesenquimais diferenciação condrogênica cordão umbilical
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CÓDIGO: SB2348
TÍTULO: ESPAÇO DE GRUPOS DE MÃES E O ALEITAMENTO MATERNO
AUTOR: GABRIELA BEZERRA TEIXEIRA
ORIENTADOR: AKEMI IWATA MONTEIRO
CO-AUTOR: ANA DULCE BATISTA DOS SANTOS
CO-AUTOR: ANA LUIZA DA SILVA GODEIRO
CO-AUTOR: KÁLYA YASMINE NUNES DE LIMA

Resumo:

O objetivo deste trabalho é descrever relatos de mães que participaram do acompanha-
mento coletivo de Crescimento e Desenvolvimento (CD) da criança sobre as  experiências das 
mesmas sobre o ato de amamentar. Trata-se de um estudo descritivo realizado na USF Cidade 
Nova Natal/RN, que utilizou o grupo focal para a coleta de dados. Sendo realizado em um 
grupo de seis mães que participaram do acompanhamento coletivo do CD da criança. Das seis 
mães, cinco estavam em aleitamento materno exclusivo (AME), mesmo apresentando pouco 
conhecimento sobre a importância do AME para a criança. Além de difi culdades para amamen-
tar na posição correta, o que aconteceu com quatro das mães. Apenas uma tinha conhecimento 
sobre a infl uência da ingesta hídrica e do estresse na produção de leite. Os relatos das mães que 
estavam em AME mostravam um bom ganho ponderal da criança e raros acontecimentos de do-
ença, o que serviu como estimulo a única mãe que não amamentava exclusivamente a retornar 
ao AME. Diante dos relatos é notório que mesmo com pouco conhecimento sobre os benefícios 
do aleitamento materno, de maneira formal, o sucesso da prática do AME pelas mães funcio-
na como uma ferramenta de incentivo ao aleitamento materno por outras mães. E que ações 
como o acompanhamento coletivo de CD fornecem as mães espaço para expor suas dúvidas e 
ao mesmo tempo aprender sobre a amamentação adequada com as outras mães e enfermeiras, 
tornando-as sujeitos ativos no cuidado a sua criança.

Palavras-chave: Aleitamento materno exclusivo; Saúde da criança; Espaço de grupo
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CÓDIGO: SB2349
TÍTULO: CONDIÇÕES DE OBTENÇÃO DE COMPLEXOS DE INCLUSÃO DA FURO-
SEMIDA COM A B-CICLODEXTRINA EM SOLUÇÃO
AUTOR: MARIA LUIZA GOIS CAMPOS
ORIENTADOR: ARNOBIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR

Resumo:

O objetivo deste estudo foi investigar as condições de obtenção de complexos de inclusão 
da FZ com a B-CD em solução. Para isso, foi avaliado o efeito do pH do meio (água e pH=3,0 
e pH=9,0) e a associação de um terceiro componente como trietanolamina (TEA) ou hidroxi-
propilmetilcelulose (HPMC). As isotermas de solubilidade foram obtidas a 30 + 2ºC utilizando 
o modelo de Higushi e Connors. A análise quantitativa do fármaco foi realizada por espectrofo-
tometria UV-VIS a 277nm (n=2). O método foi validado de acordo com a ANVISA. A isoterma 
em água obtida demonstrou a formação de complexos de inclusão da FZ com a B-CD, com 
estequiometria de 1:1M e constante de estabilidade de 166M-1 e o uso da B-CD aumentou 4 
vezes a solubilidade da FZ.A associação da B-CD (0,015M) com a TEA (12%) aumentou 600 
vezes a solubilidade.Os ensaio de solubilidade em diferentes pHs revelou que em pH ácido di-
minui a interação da FZ com a B-CD, mantendo a formação de complexos do tipo linear (AL), 
com constante de 125,88M-, e aumento da solubilidade do composto em três vezes. Em pH 
alcalino a complexação do tipo AL não ocorre. A associação da B-CD com a HPMC revelou 
que este não favoreceu a complexação, esta associação aumentou em 1,80 vezes a solubilidade 
do composto em relação a água. Os resultados indicam que o potencial da utilização de com-
plexos ternários e que o efeito da TEA no aumento da solubilidade da FZ é devido a formação 
de complexos multicomponentes e não devido a alteração do pH.

Palavras-chave: furosemida, ciclodextrina, solubilidade, complexo de inclusão.
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CÓDIGO: SB2350
TÍTULO: DIETA E SOBREPOSIÇÃO DE NICHOS EM ESPÉCIES DE ANUROS DE LA-
GOAS DO SUDESTE DO RIO GRANDE DO NORTE
AUTOR: ANNE KARENINE BEZERRA DA PENHA DANTAS
ORIENTADOR: ADRIAN ANTONIO GARDA

Resumo:

Nós analisamos a dieta, a morfometria e a sobreposição de nicho em duas espécies de 
anuros da Família Leiuperidae, Physamaemus cuvieri e P. kroyeri, que vivem em sintopia em 
algumas lagoas numa área de fl oresta decídua na região nordeste do Brasil. Nós coletamos e 
vimos que as duas espécies tem uma dieta bastante parecida incluindo larvas como item princi-
pal para ambas com índice de importância de 33,08 (P. cuvieri) e 33,38 (P. kroyeri). Morfome-
tricamente existe uma diferença signifi cativa entre as espécies na forma do corpo: P. cuvieri é 
caracterizado por ter mãos, largura da cabeça e pés proporcionalmente menores que P. kroyeri 
(F9,55 = 18,60, P < 0,001). Todavia, não houve diferença signifi cativa no tamanho do corpo 
(t1,70 = 2,973, P = 0,083). O grau de sobreposição do nicho alimentar entre as duas espécies é 
de 93%. Isso indicou de acordo com os modelos nulos produzidos pelo programa Ecosim, um 
uso comum dos recursos alimentares mais esperado do que ao acaso.

Palavras-chave: Physalaemus cuvieri, Physalaemus kroyeri, Nicho, Dieta, Morfometria.
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CÓDIGO: SB2366
TÍTULO: O PAI NO ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMEN-
TO DA CRIANÇA
AUTOR: POLYANNA KEITTE FERNANDES GURGEL
ORIENTADOR: AKEMI IWATA MONTEIRO
CO-AUTOR: ANA LUIZA DA SILVA GODEIRO
CO-AUTOR: KÁLYA YASMINE NUNES DE LIMA
CO-AUTOR: WANESSA MORAIS DE ARAÚJO

Resumo:

Objetiva descrever a participação do pai no acompanhamento do crescimento e desenvol-
vimento da criança (CD). Estudo descritivo, realizado na USF Cidade Nova Natal/RN através 
da pesquisa ação. Os dados foram obtidos por observação participante do acompanhamento co-
letivo do CD da criança, com 14 mães e 6 pais, e categorizados em três categorias. Na categoria 
“participação ativa”, os pais reconhecem a importância da sua participação nas atividades de 
cuidado à criança. Essa atitude foi evidenciada pela sua participação no compartilhamento de 
dúvidas e experiências com os outros cuidadores, e no relato de que as trocas de experiências os 
ajudam a lidar melhor com as situações do cotidiano da criança. Na categoria “reconhecimento 
dos pais quanto à importância da amamentação exclusiva”, representando a saúde do fi lho e 
meio de fortalecimento da relação mãe-fi lho, em que o pai é o principal incentivador. Na cate-
goria “Sentimento de satisfação e inclusão” foi evidente um sentimento de satisfação e inclusão 
por estarem conhecendo seus fi lhos, e saberem o que está ocorrendo com eles, participando no 
cuidado direto à criança e na realização de exames físicos, o que reforça a idéia de que são pro-
tagonistas no cuidado as crianças. Assim, o espaço de acompanhamento de CD coletivo oportu-
niza ações de incentivo aos pais da expressão de sua compreensão sobre o desenvolvimento de 
suas crianças. Além do entendimento sobre a importância da mãe à criança, e da sua presença 
nos cuidados dessa.

Palavras-chave: Enfermagem pediátrica; Relação pai-fi lho; CD coletivo.
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CÓDIGO: SB2375
TÍTULO: SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL: INDICADORES DE CONSU-
MO DE CÁLCIO E DE ANTROPOMETRIA NA ADOLESCÊNCIA
AUTOR: ROSA SA DE OLIVEIRA NETA
ORIENTADOR: ANA EMILIA LEITE GUEDES
CO-AUTOR: CLELIA DE OLIVEIRA LYRA
CO-AUTOR: GENYKLEA SILVA DE OLIVEIRA
CO-AUTOR: LAURA CAMILA PEREIRA LIBERALINO

Resumo:

A adolescência é uma etapa de crescimento e de maturação do ponto de vista somático e psi-
cológico.Nessa fase,há maior ingestão de alimentos calóricos,coincidindo com o pico da veloci-
dade do crescimento que demanda de um balanço de cálcio positivo (ALBANO; SOUZA,2001).O 
presente estudo objetivou relacionar a ingestão de cálcio com indicadores antropométricos de 
adolescentes de Diogo Lopes,Macau-RN.Trata-se de uma pesquisa descritiva com adolescentes 
escolares de 10 a 19 anos(n=45).Para a avaliação do consumo alimentar utilizou-se o Recor-
datório de 24 horas(R24h), realizado duas vezes com cada adolescente(n=45:45),com auxílio 
de um registro fotográfi co de alimentos e porções consumidas na região.A avaliação antropo-
métrica foi realizada pela aferição do peso e estatura.Identifi cou-se que dos 45 adolescentes 
avaliados,44,4%eram meninos e 55,6%eram meninas,com idade média de 12,71anos.Em re-
lação ao estado nutricional,verifi cou-se,segundo o índice IMC/idade,que 73,3% estavam com 
IMC adequado para idade,4,4% com baixo IMC para a idade,13,3%com sobrepeso e 8,9%com 
obesidade.A ingestão média de cálcio pelos adolescentes foi de 545,59mg/dia.Constatou-se que 
apenas 2,2%dos adolescentes apresentavam ingestão adequada de cálcio.Em função do risco do 
sobrepeso/obesidade e do baixo consumo de cálcio pelo grupo estudado,reforça-se a necessi-
dade de estratégias no sentido de promover mudanças de práticas e hábitos alimentares, como 
através do incentivo ao consumo de alimentos ricos em cálcio.

Palavras-chave: Adolescência; antropometria; consumo; antropometria; cálcio.
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CÓDIGO: SB2376
TÍTULO: RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS PARA A FORMAÇÃO 
DE UM PAINEL SENSORIAL PARA A ANÁLISE DE CAMARÃO
AUTOR: MARCIA MARILIA GOMES DANTAS
ORIENTADOR: KARLA SUZANNE FLORENTINO DA SILVA CHAVES DAMASCENO
CO-AUTOR: LARISSA MONT ALVERNE JUCA SEABRA
CO-AUTOR: NATHÁLIA KAROLINE MEDEIROS SOARES

Resumo:

Os candidatos do painel sensorial necessitam ser capacitados e o treinamento busca fami-
liarizar o indivíduo com o procedimento do teste, aperfeiçoando sua habilidade para reconhecer 
e identifi car os atributos sensoriais, obtendo mais precisão nos seus julgamentos sensoriais. 
O plano de trabalho é parte integrante de um Trabalho de Conclusão de Curso de título ?Per-
fi l sensorial do camarão Litopenaeus vannamei armazenado sob congelamento?; e tem como 
objetivo principal recrutar e selecionar voluntários para participar do treinamento sensorial. O 
trabalho foi aprovado pelo comitê de ética do Hospital Universitário Onofre Lopes da UFRN. 
O recrutamento dos voluntários foi realizado utilizando um questionário com perguntas relacio-
nadas ao treinamento. Foram recrutados, de forma aleatória, 19 candidatos que responderam o 
questionário de pré-seleção. Nesta etapa foram eliminados 8 candidatos, desta forma fi caram 11 
candidatos que foram para a etapa de seleção. Durante a seleção 8 candidatos foram seleciona-
dos por alcançarem acima de 65% de acertos dos testes triangulares. Com os resultados pode-se 
concluir a necessidade de se partir de um número inicial elevado de candidatos para que seja 
possível a realização da etapa do treinamento e seleção fi nal dos candidatos chegando-se a um 
número considerável de provadores que possam ser submetidos as capacitações visto que a 
análise sensorial pode ser infl uenciada pela experiência e capacidade do julgador.

Palavras-chave: recrutamento, seleção, painel sensorial.
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CÓDIGO: SB2379
TÍTULO: DIVERSIDADE DE GASTEROMICETOS (BASIDIOMICOTA, FUNGOS) EM 
ÁREAS DE MATA ATLÂNTICA E DE SEMI-ÁRIDO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE
AUTOR: RHUDSON HENRIQUE SANTOS FERREIRA DA CRUZ
ORIENTADOR: IURI GOULART BASEIA

Resumo:

Duas áreas de Mata Atlântica (Parque Estadual Dunas de Natal, Natal e Reserva Particu-
lar  do Patrimônio Natural - Mata Estrela - Senador Antônio Farias, Baía Formosa) e uma área 
de semi-árido (Estação Ecológica do Seridó, Serra Negra do Norte) no Estado do Rio Grande do 
Norte foram estudadas durante o período de Agosto de 2009 à Abril de 2010, a fi m de determi-
nar a diversidade de espécies de fungos gasteróides (Basidiomicota). Seis espécies interessantes 
foram coletadas, descritas e identifi cadas, incluindo o registro de Cyathus novae-zeelandiae na 
área da Reserva Particular do Patrimônio Natural - Mata Estrela, em Baía Formosa. Este é o 
primeiro registro desta espécie para o nordeste brasileiro.

Palavras-chave: Gasteromicetos;Mata Atlântica;Semi-árido;Taxonomia;Rio Grande do Norte
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CÓDIGO: SB2380
TÍTULO: DESEMPENHO DE PACIENTES COM ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO 
EM TESTES DE RECONHECIMENTO DE ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA COM FRE-
QUÊNCIA AUTOCONTROLADA E PRÉ-DETERMINADA
AUTOR: MAGNA CECILIA GARCIA WATHIER
ORIENTADOR: TANIA FERNANDES CAMPOS
CO-AUTOR: LUCIANA PROTASIO DE MELO

Resumo:

Este estudo teve como objetivo comparar o desempenho de pacientes com sequela de 
Acidente Vascular Encefálico (AVE) em testes de reconhecimento de atividades de vida diária 
com frequência autocontrolada e pré-determinada. Foram avaliados 40 indivíduos, 20 pacientes 
pós-AVE (com média de idade de 57±7 anos) e 20 adultos saudáveis (com média de idade de 
55,4±6 anos). Todos os sujeitos realizaram um teste de reconhecimento de atividades de vida di-
ária (beber água e atender telefone) em uma freqüência autocontrolada (grupos PAUTO e CAU-
TO) ou pré-determinada (P20 e C20). Os pacientes foram avaliados, por um sistema de análise 
cinemática tridimensional, quando realizavam a atividade de beber água. A análise estatística 
foi realizada através do teste Qui-quadrado  e t?Student. Não houve diferença quanto ao número 
de acertos entre os grupos de frequências autocontrolada e pré-determinada (p= 0,004), nem en-
tre os grupos de pacientes e os controles (p= 0,004). A velocidade média e o pico de velocidade 
dos sujeitos pós-AVE estavam diminuídos, assim como, a angulação do cotovelo em relação 
aos dados da literatura. O desempenho no teste de reconhecimento de atividades funcionais foi 
semelhante entre as práticas com frequência autocontrolada e com frequência pré-determinada 
sugerindo que ambas as técnicas podem ser utilizadas para se trabalhar a aprendizagem motora 
em pacientes com sequelas crônicas de AVE.

Palavras-chave: Acidente Vascular Encefálico, Aprendizagem Observacional, Cinemetria.
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CÓDIGO: SB2381
TÍTULO: SONO, COGNIÇÃO E FUNÇÃO EM PACIENTES COM ACIDENTE VASCU-
LAR CEREBRAL
AUTOR: DEBORA CARVALHO DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: TANIA FERNANDES CAMPOS
CO-AUTOR: LUCIANA PROTASIO DE MELO
CO-AUTOR: MAGNA CECILIA GARCIA WATHIER
CO-AUTOR: RENAN ALVES DA SILVA JUNIOR

Resumo:

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma disfunção neurológica de origem vascular 
que acarreta defi ciências físicas e incapacidades. O objetivo desse estudo foi avaliar as alte-
rações do sono, cognitivas e funcionais no 1º, 3º e 6º mês do AVC. A amostra foi constituída 
por 12 pacientes, de ambos os sexos, com idade média de 55 ± 7 anos. As alterações do sono, 
cognitivas e funcionais foram avaliadas respectivamente pelo Ìndice de Qualidade do Sono de 
Pittsburgh (IQSP), Mini Exame do Estado Mental (MEEM) e Medida de Independência Fun-
cional (MIF). Os dados foram analisados pela ANOVA de medidas repetidas. Quanto ao IQSP, 
os pacientes apresentaram em média uma qualidade ruim do sono em todos os meses (p= 0,02). 
Na análise do MEEM verifi cou-se uma crescente melhora nos escores da avaliação cognitiva no 
decorrer da evolução da patologia (p= 0,01). Com relação à MIF, os pacientes tornaram-se mais 
independentes de um mês para outro (p= 0,01). De acordo com os resultados podemos concluir 
que as alterações cognitivas e funcionais tendem a diminuir no decorrer dos estágios do AVC, 
porém as queixas de sono são frequentes em toda a evolução clínica sugerindo que estas sejam 
levadas em consideração no planejamento do tratamento dos pacientes com AVC.

Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral, sono, cognição, funcionalidade.
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CÓDIGO: SB2382
TÍTULO: AÇÕES BIOLÓGICAS DO EXTRATO DE EUGENIA UNIFLORA NA MUCOSI-
TE INTESTINAL POR ANTINEOPLÁSICOS
AUTOR: KAYO EMMANUELL BRANDÃO NELSON GABRIEL
ORIENTADOR: SANDRA MARIA NUNES MONTEIRO

Resumo:

INTRODUÇÃO: No Brasil, a Eugenia unifl ora L. (pitangueira) é difundida na terapêutica 
popular da diarréia (SLAVIERO et al., 2009). OBJETIVO: avaliar a ação do extrato de folhas de 
pitangueira na diarréia experimental.  MÉTODOS: Aprovação no CEUA/UFRN (nº030/2009). 
Obtivemos o extrato aquoso de Eugenia unifl ora L. (EEU). Camundongos Balb-C (n=12, n=4/
grupo) receberam 1,5 ml do tratamento via gavagem  0,5ml/cada 90 minutos (3 etapas/animal). 
O grupo 1 (CONT) recebeu na 1ª e 2ª etapas: PBS, e na 3ª: solução de carvão mineral (SCM). O 
grupo 2 recebeu na 1ª: PBS; 2ª: solução de atropina (ATRP) e 3ª: SCM e; o grupo 3 recebeu na 
1ª e 2ª: EEU, e na 3ª: SCM. Os animais foram anestesiados e sacrifi cados para coleta intestinal. 
Mensurou-se o comprimento total do intestino delgado  (CT) e a distância percorrida (DP) pela 
SCM (média±EPM; ANOVA/Bonferroni, p<0,05). No modelo por antineoplásico houve limi-
tações de ambiência e dos animais. RESULTADOS: O CT nos grupos CONT, ATPR e do EEU, 
foi respectivamente de 46,58 ± 1,830; 48,75 ± 0,750; 47,75 ± 2,428 cm. Houve redução da DP 
pela SCM, em CONT (44,88 ± 1,619), ATPR (44,18 ± 2,175) e EEU (35,63 ± 2,544 cm),  vs CT 
(*p<0,05). A relação da distância percorrida pela SCM em cm/min são de 1,496, 1,473 e 1,188 
em CONT, ATPR e EEU, respectivamente. Não houve efeito antisecretório do EEU na diarréia 
osmótica. CONCLUSÃO: O EEU teve efeito constipante quando administrado 2 vezes/dia, 
talvez pela ação de taninos e fl avonóides.

Palavras-chave: Eugenia unifl ora L.; Diarréia; Mucosite Intestinal; Camundongos
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CÓDIGO: SB2383
TÍTULO: MORFOQUANTIFICAÇÃO DE NEURÔNIOS MIOENTÉRICOS NITRÉRGI-
COS E COLINÉRGICOS DO JEJUNO DE RATOS WISTAR DIABÉTICOS, SUBMETIDOS 
A TREINAMENTO FÍSICO DE BAIXA INTENSIDADE E À SUPLEMENTAÇÃO COM 
ÁCIDO ASCÓRBICO
AUTOR: ANY KELLY GOMES DE LIMA
ORIENTADOR: NAIANNE KELLY CLEBIS
CO-AUTOR: JODONAI BARBOSA DA SILVA
CO-AUTOR: LUIZ ARTHUR NUNES DA SILVA
CO-AUTOR: SILVANA GARCIA SANTOS

Resumo:

O diabetes mellitus (DM) é caracterizada por hiperglicemia.Em nível gastrointestinal 
pode acarretar diarréia,constipação,estase e dilatação gástrica,levando a anorexia,perda de peso 
e vômito. Desta forma, este projeto objetiva analisar os efeitos do diabtes induzido por estrep-
tozootocina na plasticidade dos neurônios mioentéricos NADPH-diaforase positivos do jejuno 
de ratos Wistar.Para tanto, utilizou-se 10 animais machos (Rattus norvegicus) com 90 dias de 
idade divididos em dois grupos (n=5):C(controle) e D(diabético). A indução do DM ocorreu 
pela administração de estreptozootocina (40mg/kg de peso corporal). Os animais foram sacri-
fi cados com dose letal de tiopental e os jejunos foram coletados e processados pela técnica da 
NADPH-diaforase. Dois preparados de membrana foram elaborados por animal e, na análise 
morfoquantitativa foram analisados todos os neurônios visíveis em 56 campos microscópicos 
por preparado de membrana. Os dados obtidos foram analisados pelo teste de Tukey com ní-
vel de signifi cância P<0,05 e, pode-se observar quantitativamente que não houve diferenças 
signifi cativas entre os grupos C(71,08±2,12) e D(69,95±1,3) (P>0,05). Já na analise morfo-
métrica, foi visto que a média do perfi l neuronal do grupo D (328,6±3,28μ2) que a do grupo C 
(273,6±3,15μ2) (P<0,05). Os resultados deste estudo demonstram que a inervação nitrérgica 
localizada no plexo mioentérico do jejuno de ratos Wistar também sofre os efeitos da hipergli-
cemia, característica do diabetes mellitus.

Palavras-chave: Diabetes mellitus, plexo mioentérico, neurônios nitrérgicos, jejuno.
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CÓDIGO: SB2384
TÍTULO: VALIDAÇÃO DO MÉTODO ESPECTROFOTOMÉTRICO NA REGIÃO DO UV-
-VIS PARA ANÁLISE QUANTITATIVA DO TEOR DE METOTREXATO INCORPORADO 
EM SISTEMAS MICROPARTICULADOS DE QUITOSANA
AUTOR: PHILIPPE DE CASTRO MESQUITA
ORIENTADOR: ARNOBIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR

Resumo:

O metotrexato (MTX) é um fármaco utilizado na quimioterapia de alguns tipos de câncer, 
doenças autoimunes, como a psoríase, e uveítes não infl amatórias resistentes aos corticosterói-
des. Uma estratégia para diminuir os efeitos adversos e citotóxicos de fármacos como o MTX 
é o desenvolvimento de sistemas de liberação controlada capazes de liberar doses seguras e 
efi cazes por período adequado de tempo nos tecidos alvos. Um dos métodos utilizados para 
quantifi car o teor de fármaco incorporado nas micropartículas é a espectrofotometria na região 
UV-VIS. O objetivo desse estudo foi validar o método espectrofotométrico para quantifi cação 
de MTX incorporado nos sistemas microparticulados de quitosana (QTS), de acordo com os 
parâmetros estabelecidos pela ANVISA. As análises quantitativas do fármaco foram realizadas 
em 303nm (n=5). A matriz (QTS) não interferiu na análise do MTX. A curva padrão do fármaco 
apresentou linearidade (r²>0,999) para o intervalo de concentração escolhido (2-28μg/mL). A 
precisão e a exatidão foram investigadas em cinco níveis de concentração. A metodologia apre-
sentou precisão intra-corrida e intermediária adequadas (CV% < 4%). O nível de recuperação 
encontrado fi cou entre 96,38 ± 3,37 e 98,25 ± 3,13%. Esta parte do estudo demonstrou que o 
método selecionado é simples, rápido, preciso e exato para a análise quantitativa do MTX a 
partir das micropartículas e em estudos de liberação in vitro

Palavras-chave: Metotrexato, quitosana, micropartículas e validação.
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CÓDIGO: SB2389
TÍTULO: EFEITO DO TPO DE GÉL PARA CLAREAMENTO CASEIRO-SUPERVISIO-
NADO SOBRE A EFICIÊNCIA DO CLAREAMENTO E CARACTERÍSTICAS SUPERFI-
CIAIS DO ESMALTE
AUTOR: CIBELE DANTAS DE MELO
ORIENTADOR: ALEX JOSE SOUZA DOS SANTOS

Resumo:

A crescente valorização do sorriso esteticamente agradável guiou a Odontologia na busca 
de uma perfeita harmonia de forma e cor dos dentes. Dentre as alternativas disponíveis para o 
tratamento das alterações cromáticas, encontra-se o clareamento dental, o qual consiste na ate-
nuação da cor através do uso de agentes químicos que apostam na permeabilidade do esmalte 
para atuarem em dentes vitalizados e não-vitalizados. Para esclarecer dúvidas a respeito de pos-
síveis efeitos adversos provocados na superfície dental e suas conseqüências, foi realizado um 
estudo com objetivo de avaliar a efi ciência de clareamento, o desgaste e rugosidade superfi ciais 
em esmalte bovino clareado exposto a diferentes concentrações de peróxido de hidrogênio 7,5 
% e peróxido de carbamida 10%.

Palavras-chave: Clareamento caseiro; esmalte; peróxido.
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CÓDIGO: SB2393
TÍTULO: BIOMONITORAMENTO - DEFORMIDADES EM MACROINVERTEBRADOS 
BENTÔNICOS NA PRESENÇA DE METAIS PESADOS NO RIO PITIMBU
AUTOR: JOSE HILARIO TAVARES DA SILVA
ORIENTADOR: HERBET TADEU DE ALMEIDA ANDRADE
CO-AUTOR: AÍDA GISELLA VERAS MAZZOLINI
CO-AUTOR: LUCIO FLAVIO FERREIRA MOREIRA
CO-AUTOR: MARCOS PAULO GOMES PINHEIRO

Resumo:

O crescente aumento da industrialização e urbanização tem trazido mudanças, muitas 
vezes rápidas, em vários ecossistemas naturais. Os poluentes podem apresentar um elevado 
grau de toxicidade para as muitas formas de vida. Esse projeto tem como principal objetivo 
a avaliação das deformidades encontradas nas estruturas dos macroinvertebrados bentônicos 
relacionando com a quantidade de metais pesados presentes no seu habitat. Essa pesquisa tem 
como objetivo verifi car a presença de metais pesados no rio Pitimbú em paralelo com a avalia-
ção de possíveis efeitos acometidos na biodiversidade bentônica, com a análise minuciosa de 
estruturas deformadas. O presente trabalho foi realizado no rio Pitimbú, que deságua na lagoa 
do Jiqui, juntando-se logo após aos rios Taborda e Pium inseridos nos municípios de Macaíba, 
Natal e Parnamirim. As coletas foram desempenhadas em cinco pontos do rio, utilizada a draga 
do tipo Van-Veen As larvas da família Chironomidae foram identifi cadas até o nível de gêne-
ro. Os grupos de macroinvertebrados bentônicos encontrados foram as espécies Melanoides 
tuberculata, e as famílias Chironomidae, Simuliidae, Policentropodidae, Corduliidae, Hydrop-
sichidae, Helycopsichidae e Hidroptidae. Foram encontrados 155 invertebrados de 8 famílias. 
A ordem Diptera foi a mais representativa nesse trabalho e a diversidade de Chironomidae se 
apresenta como importante ferramenta em programas de biomonitoramento.

Palavras-chave: Chironomidae, metais pesados, rio Pintubu, biomonitoramento.
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CÓDIGO: SB2394
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO HISTOLÓGICA DO TRATO DIGESTÓRIO DE PROCHI-
LODUS BREVIS (PISCES, CURIMATIDAE)
AUTOR: DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS
ORIENTADOR: SIMONE ALMEIDA GAVILAN LEANDRO DA COSTA
CO-AUTOR: CHRISTINA DA SILVA CAMILLO
CO-AUTOR: MARIA GABRIELA DA TRINDADE SILVA
CO-AUTOR: RENATA SWANY SOARES NASCIMENTO

Resumo:

A observação da histologia do trato digestório dos peixes permite obter informações  so-
bre seus hábitos alimentares. Estudos sobre esses aspectos possuem um papel relevante por se 
tratar de uma espécie nativa da região. Foram utilizados 20 exemplares, coletados em um trecho 
do Rio Piranhas ? Assu, em Pendências, RN. Após a retirada do trato digestório, as estruturas 
foram fi xadas em Bouin, conservadas em álcool 70% e processadas. O trato gastrointestinal 
está envolvido por quatro camadas: mucosa, submucosa, muscular e serosa. A histolologia do 
esôfago evidencia a existência de pregas arredondadas da mucosa. Presença de tecido adiposo 
na submucosa. O estômago divide-se em região cárdica, fúndica e pilórica, e possue  uma parte 
mecânica e outra química. A região cárdica se caracteriza pela presença de glândulas gástricas.  
O epitélio é  cilíndrico simples, seguido de lâmina própria com presença de glândulas. A mus-
cular da mucosa está ausente. A camada muscular é composta por músculo liso. Na periferia 
foram encontrados plexos mioentéricos. A serosa contém conjuntivo frouxo. A região pilórica 
apresenta uma camada muscular desenvolvida, se tratando, portanto do estômago mecânico. A 
camada mucosa apresenta as fossetas gástricas, em menor número e morfologia diferenciada 
que a região cárdica. A camada mucosa é unida a muscular. Assim, as características histológi-
cas encontradas referem-se a uma espécie de hábito alimentar detritívoro.

Palavras-chave: histologia, curimatã, trato digestório
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CÓDIGO: SB2395
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DAS CÉLULAS GERMINATIVAS EM OVÁRIOS DA 
PIABA DO RABO AMARELO ASTYANAX LACUSTRIS (LUTKEN, 1875)
AUTOR: ALINE DA COSTA BOMFIM
ORIENTADOR: RENATA SWANY SOARES NASCIMENTO
CO-AUTOR: DANYELLE ALVES DA SILVA
CO-AUTOR: SAMANTHA CHUNG
CO-AUTOR: SIMONE ALMEIDA GAVILAN LEANDRO DA COSTA

Resumo:

A espécie Astyanax lacustris, pertencente à família Characidae, ordem Characiformes, 
tem ampla distribuição geográfi ca, fazendo-se presente em diversos corpos límnicos da Améri-
ca do Sul e é comumente conhecida como piaba do rabo amarelo. Devido à importância desta 
espécie na cadeia alimentar dos sistemas ecológicos em que ocorre, estudos sobre sua biologia 
reprodutiva podem contribuir de forma signifi cativa para a manutenção do equilíbrio ecológico 
da Lagoa do Piató, em Assú, Rio Grande do Norte. O trabalho teve o objetivo de evidenciar as-
pectos relacionados à reprodução, com ênfase na caracterização das fases do desenvolvimento 
ovocitário de Astyanax lacustris. Após a coleta, os animais foram levados ao Laboratório de 
Histologia do Departamento de Morfologia da Universidade do Estado do Rio Grande do Nor-
te, para a extração das gônadas, as quais foram fi xadas em solução de Bouin e submetidas às 
técnicas rotineiras de histologia, e coradas com Hematoxilina e Eosina. As análises mostraram 
que  A. lacustris apresenta cinco estágios distintos de desenvolvimento ovocitário: Cromatina-
-nucleolar (fase 1), Perinucleolar (fase 2), Formação da vesícula vitelínica (fase 3), Vitelogêne-
se (fase 4) e Maduro (fase 5). Como esperado, a análise histológica das gônadas proporcionou 
um diagnóstico mais seguro em relação ao processo de maturação dos ovários.

Palavras-chave: Reprodução, Peixes,Histologia gonadal.
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CÓDIGO: SB2396
TÍTULO: O CONTEXTO NA PREFERÊNCIA ROMÂNTICA DE UNIVERSITÁRIOS
AUTOR: PRISCILLA SOARES DE FRANCA
ORIENTADOR: MARIA EMILIA YAMAMOTO
CO-AUTOR: ANTHONIETA LOOMAN MAFRA
CO-AUTOR: FELIPE NALON CASTRO
CO-AUTOR: FIVIA DE ARAUJO LOPES CAVALCANTI

Resumo:

Em se tratando de relacionamentos românticos as pessoas buscam parceiros com carac-
terísticas que facilitem o convívio e que indiquem boa condição reprodutiva, todavia homens e 
mulheres buscam características diferentes nos parceiros. As mulheres mostram-se mais seleti-
va, provavelmente devido ao maior comprometimento fi siológico, enquanto os homens aparen-
tam ser menos exigentes, pois investem principalmente recursos, tipo de investimento que não é 
necessariamente obrigatório. No caso das mulheres, a qualidade como parceira está relacionada 
com a sua fertilidade e saúde reprodutiva, já para os homens, com sua situação fi nanceira e 
aptidão para conquistar recursos. Muito embora a qualidade dos indivíduos esteja associada a 
certos traços, a avaliação das características dos parceiros românticos depende do contexto, já 
que o ambiente modula os padrões comportamentais. O objetivo do nosso trabalho foi verifi car 
se as preferências românticas se modifi cam com a exposição a diferentes perfi s de potenciais 
competidores em duas etapas experimentais. Na 1ª etapa os participantes irão descrever parcei-
ros ideais para oito perfi s fi ctícios, e na 2ª etapa irão descrever suas preferências para situações 
de relacionamentos de curto e longo prazo após avaliar sistematicamente diversos tipos de 
perfi s planejados. Os dados obtidos serão analisados por regressões lineares e pelo teste GLM 
medidas repetidas.

Palavras-chave: Seleção de parceiros; Preferências sexuais; Contexto
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CÓDIGO: SB2397
TÍTULO: ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA 
CRIANÇA(CDC) : O FAZER COLETIVO
AUTOR: WANESSA MORAIS DE ARAÚJO
ORIENTADOR: AKEMI IWATA MONTEIRO
CO-AUTOR: GABRIELA BEZERRA TEIXEIRA
CO-AUTOR: ISABELLE PINHEIRO DE MACEDO
CO-AUTOR: POLYANNA KEITTE FERNANDES GURGEL

Resumo:

Este trabalho analisa o acompanhamento coletivo do crescimento e desenvolvimento da 
criança (CDC), desenvolvido com ênfase na promoção à saúde, buscando a reorientação da as-
sistência de saúde e de enfermagem, tornando os cuidadores protagonistas das ações em favor 
da saúde da criança.  Trata-se de um estudo qualitativo, tendo como método a pesquisa-ação, 
realizado na Unidade de Saúde da Família de Cidade Nova (USFCN), situada na zona oeste da 
cidade de Natal/RN. A população foi constituída por quatro enfermeiras pertencentes às equipes 
de saúde da família da referida unidade e 16 cuidadores das crianças de 0 a 2 meses atendidas 
na área de abrangência da USFCN, através da formação de grupos focais para planejamento, 
execução e avaliação do acompanhamento coletivo do CDC. Este foi desenvolvido passo a 
passo de forma que pudessem ser discutidos coletivamente os aspectos relevantes ao processo 
de crescimento e desenvolvimento e de saúde-doença da criança. Os dados eram registrados 
pelos cuidadores na caderneta de saúde da criança e pelos profi ssionais no prontuário familiar. 
As condutas e devidos encaminhamentos foram tomadas conforme a necessidade apresentada 
pelas crianças. A partir da análise dos resultados obtidos, concluímos que esta estratégia de 
trabalho coletivo em que os usuários são sujeitos ativos no atendimento é uma forma efi caz 
e criativa de incentivar a promoção à saúde e que há empenho por parte dos enfermeiros em 
adotar a técnica proposta.

Palavras-chave: saúde da criança; enfermagem; estratégia saúde da família
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CÓDIGO: SB2401
TÍTULO: CONTAGEM DE BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS E CLOSTRIDIO SULFITO 
REDUTOR EM ÁGUA MINERAL COMERCIALIZADAS NA CIDADE DE NATAL, RN
AUTOR: EDINALVA DA SILVA TOMAZ
ORIENTADOR: ANGELA MARIA SOARES CARDONHA

Resumo:

Considerando a precária situação das águas minerais já estudadas no país o presente es-
tudo teve como objetivo avaliar a qualidade microbiológica de águas minerais envasadas e 
comercializadas na cidade de Natal/RN. Foram analisadas 43 amostras de águas minerais en-
vasadas em embalagens plásticas, assim distribuídas: 12 copos de 200ml, 11 garrafas de 500ml 
,10 garrafas de 1,5L  e  10 garrafões de 20L. As análises microbiológicas realizadas foram a 
Contagem padrão em placas (CPP) de bactérias  heterotrófi cas e a Contagem de Clostridio 
Sulfi to redutor a 46ºC de acordo com os métodos analíticos da APHA, (2002). Os resultados 
encontrados na CPP de heterotrófi cas  para as amostras acima do valor máx permitido pela le-
gislação foram:  3 (25%) das amostras analisadas das embalagem de copos plásticos de 200mL, 
1(10%) das amostras cuja embalagem correspondia a 1,5L, 4 (36%) das amostras contidas em  
embalagens  de 500mL e 2 (20%) das amostras com embalagens de 20L. Um total de 10(23%) 
das 43 amostras analisadas estavam acima dos padrões. No que se refere ao Clostridio sulfi to 
redutor, as amostras analisadas não evidenciaram presença de tal microrganismo estando dessa 
forma em 100% de concordância com a legislação vigente. Para maior segurança do produto, 
devem ser realizados estudos laboratoriais rotineiros, incluindo as quantifi cações de bactérias 
heterotrófi cas.

Palavras-chave: Água mineral, Bactérias heterotrófi cas, Clostridio
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CÓDIGO: SB2404
TÍTULO: OCORRÊNCIA DE CIANOBACTÉRIAS E CIANOTOXINAS EM AÇUDES DO 
SEMI-ÁRIDO POTIGUAR
AUTOR: RUY ANDERSON ARAUJO DE LIMA
ORIENTADOR: IVANEIDE ALVES SOARES DA COSTA

Resumo:

A eutrofi zação artifi cial dos ecossistemas aquáticos favorece a dominância de cianobac-
térias produtoras de toxinas, promovendo a perda da qualidade da água e sua inviabilidade para 
consumo humano. Visando estudar a ocorrência de cianobactérias e a potencial presença de 
toxinas em reservatórios utilizados para abastecimento público no semi-árido do Rio Grande 
do Norte, foram realizadas coletas mensais no ano de 2009 nos reservatórios da bacia Piranhas 
Açu: Armando Ribeiro Gonçalves, Gargalheiras, Passagem das Traíras e Itans. As amostras 
para análise quantitativa foram coletadas com o auxílio da garrafa de Van Dorn e preservadas 
com lugol acético a 1%. A contagem dos organismos foi feita de acordo com o método de Uter-
möhl em microscópio invertido, utilizando o aumento de 400 vezes e considerando cada célula, 
colônia ou fi lamento como indivíduos. A presença de microcistina também foi detectada pelo 
método de Elisa. O fi toplâncton apresentou dominância de cianobactérias, que correspondeu 
à cerca 90% do fi toplâncton total e apresentou alta densidade de várias espécies toxigênicas 
(Cylindrospermopsis raciborskii, Microcystis aeruginosa, Planktothrix Aghardii e Anabaena 
circinalis). A densidade média de cianobactérias e a concentração de microcistina excederam o 
limite máximo permitido pela portaria 518 do Ministério da Saúde, sendo, portanto, necessária 
a adoção de medidas que venham a evitar riscos à saúde humana.

Palavras-chave: Eutrofi zação, cianobactérias, cianotoxinas, semi-árido.
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TÍTULO: MODELAGEM EXPERIMENTAL DE LIODISPONIBILIDADE DE PRODUTOS 
CONTENDO MEBENDAZOL E METRONIDAZOL
AUTOR: WANESSA AZEVEDO DE BRITO
ORIENTADOR: ANA PAULA BARRETO GOMES
CO-AUTOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO
CO-AUTOR: FABRÍCIO DE LIMA FARIAS
CO-AUTOR: MELINA GADELHA CARVALHO

Resumo:

Os fármacos mebendazol e metronidazol, anti-helmíntico e antiprotozoário, respectiva-
mente, são empregados em diversas parasitoses. Com o objetivo de se avaliar a liodisponibili-
dade desses fármacos a partir de testes de dissolução, foram empregadas técnicas de planeja-
mento fatorial, como uma maneira de estudar as infl uencias que variações nos métodos ofi ciais 
desse ensaio podem ser representativas na porcentagem de fármaco liberado em solução. As 
amostras foram obtidas em farmácias comunitárias do município de Natal/RN, sendo repre-
sentadas por comprimidos de referência. Os ensaios de dissolução procederam conforme es-
tabelecido pelas farmacopéias consultadas tendo-se como variáveis no caso do mebendazol o 
tempo de teste e a velocidade de rotação, e em relação ao metronidazol além dessas variáveis 
se observou também, a infl uencia da variação de aparatos. As análises demonstraram que o 
parâmetro que mais interfere na liodisponibilidade do mebendazol é o tempo de ensaio e que 
operando-se durante uma hora a 75 rpm já se encontra a porcentagem de fármaco preconizada 
na farmacopéia dissolvido no meio de dissolução. Em relação ao metronidazol os resultados 
destacaram a velocidade de rotação como fator de maior interferência na sua liodisponibilidade 
e que realizando-se ensaios de 50 rpm durante trinta minutos já se pode observar a porcentagem 
de fármaco preconizada na farmacopéia dissolvido no meio de dissolução.

Palavras-chave: mebendazol, metronidazol, liodisponibilidade.
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Resumo:

O estudo objetivou avaliar o consumo alimentar e a hipercolesterolemia em adolescentes. 
Trata-se de um estudo transversal descritivo, realizado com 58 adolescentes (10 a 19 anos) de 4 
escolas da cidade de Natal-RN. Para avaliação do consumo alimentar aplicou-se o Recordatório 
de 24 horas em dois momentos. Para a análise do conteúdo energético, macronutrientes e fi -
bras, adotaram-se as recomendações do Institute of Medicine da National Academy of Sciences 
(2005). Os critérios de classifi cação do perfi l lipídico foram os estabelecidos pela (I DPAIA, 
2005). O consumo energético total apresentou média de 2222,38 ± 1439,96 Kcal, os carboi-
dratos a média foi de 55,40 ± 7,89%, as proteínas de 15,83 ± 3,89%, e os lipídios de 28,97 ± 
5,86%. Com relação às fi bras, foi observada uma ingestão média total de 25,70 ± 17,84g, nos 
adolescentes masculinos uma media de 27,11± 17,20g, e no feminino de 20,83± 11,59g. Na 
avaliação do perfi l lipídico, foi observada uma média de 154,91 ± 26,94mg/dL para Colesterol 
Total, 87,38 ± 27,14mg/dL para LDL-C, 52,88 ± 6,54mg/dL para HDL-C e 73,28 ± 26,5mg/
dL para TGL. Conclui-se que os adolescentes apresentam uma tendência a ingestão energética, 
e a uma distribuição de macronutrientes adequada, com provável inadequação para as fi bras. 
Uma discreta alteração no perfi l lipídico foi registrada para o colesterol total, sem correlação 
signifi cativa com o consumo alimentar. Apoio CNPq (478287-2006-2); UFRN - PROPESQ; 
Secretaria Municipal de Educação, Natal-RN

Palavras-chave: Consumo alimentar, perfi l lipídico, adolescentes.
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CÓDIGO: SB2420
TÍTULO: A PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍ-
LIA ACERCA DA SUSTENTABILIDADE DO DOTS NO DISTRITO SANITÁRIO OESTE 
DE NATAL, RN
AUTOR: DÉBORAH RAQUEL CARVALHO DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: BERTHA CRUZ ENDERS
CO-AUTOR: MARCELA PAULINO MOREIRA DA SILVA
CO-AUTOR: MARIA CONCEBIDA DA CUNHA GARCIA

Resumo:

A estratégia DOTS é um esquema de supervisão indispensável no tratamento da tubercu-
lose. Este trabalho objetiva verifi car alguns aspectos inerentes aos investimentos na implemen-
tação do DOTS. Estudo descritivo-exploratório, quantitativo, realizado em Unidades de Saúde 
da Família do Distrito Oeste de Natal, RN com 62 profi ssionais da Estratégia Saúde da Família 
(ESF), entre eles, médicos, enfermeiros, técnicos/auxiliares e Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS). As variáveis referem à sustentabilidade do DOTS. Utilizou-se um formulário semi-
-estruturado. Os dados foram analisados usando estatística descritiva, frequência e percentual. 
Maior parte da amostra era ACS (60%). A maioria (64% enfermeiros, 70% ACS, 12% técnicos/
auxiliares e 16% dos médicos) indicou ter recebido alguma capacitação, dentre elas cursos e 
treinamentos (86% enfermeiros, 48,6% ACS, 16,6% médicos). Quanto às contribuições da Se-
cretaria Municipal de Saúde para o DOTS, os médicos focaram nos medicamentos. Técnicos/
auxiliares e ACS mencionaram também o fornecimento de recursos materiais. Enfermeiros, 
além disso citaram os treinamentos. As difi culdades da implementação do DOTS citadas foram: 
demora no resultado dos exames e falta de capacitação. Mesmo com carência em treinamentos, 
todos os profi ssionais citaram que o município contribui para a sustentabilidade do DOTS. 
Pôde-se perceber difi culdades para a implementação do DOTS. Estas devem ser supridas, pro-
movendo maior efi cácia no controle da tuberculose.

Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família, Tuberculose, Tratamento Supervisionado
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CÓDIGO: SB2422
TÍTULO: PERFORMANCE MASTIGATÓRIA E PRESENÇA DE DISFUNÇÃO TEMPO-
ROMANDIBULAR EM PACIENTES COM ARCO DENTAL CURTO
AUTOR: NATHALIA RAMOS DA SILVA
ORIENTADOR: GUSTAVO AUGUSTO SEABRA BARBOSA
CO-AUTOR: CAMILA MARIA BASTOS MACHADO DE RESENDE

Resumo:

Existe ainda no Brasil um grande número de desdentados e uma precária condição fi nan-
ceira para maior parte da população. A escassez de estudos sobre a permanência destes espaços 
edêntulos e ainda, buscando-se evitar sobretratamentos, esta pesquisa foi proposta. O objetivo 
é avaliar se pacientes com arco dental inferior com suporte posterior reduzido apresentam ade-
quada função mastigatória, qualidade de vida, Disfunção Crânio-Mandibular na presença ou au-
sência de PPR. Com este intuito está sendo comparada a efi ciência mastigatória (teste colorimé-
trico), o conforto oral (OHIP-14), a presença de Disfunção Temporomandibular (RDC-TMD) e 
qualidade de vida (WHOQOl) de pacientes com arco dental curto (ADC), e pacientes com arco 
dental completo (ADC). Os pacientes ADC são subdividido em usuários de PPR (ADC +PPR) e 
não usuários. A população é constituída por pacientes das clínicas da Faculdade de Odontologia 
da UFRN, a partir de análise de prontuários e triagem. Com os resultados saber-se-á se com as 
ausências dentais posteriores, os pacientes continuam a exercer suas funções orais de maneira 
satisfatória, apresentam qualidade de vida e DTM na presença ou ausência de PPR. Assim, a 
permanência dos espaços poderá ser uma alternativa de tratamento para o serviços públicos de 
saúde, pacientes com restrições fi nanceiras, idosos com higienização bucal comprometida, por-
tadores de problemas psicomotores e com um quadro de saúde geral comprometida.

Palavras-chave: Mastigação, Transtorno da Articulação Temporomandibular.
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CÓDIGO: SB2429
TÍTULO: RELATOS SOBRE AÇÕES DE MATRICIAMENTO DE SAÚDE MENTAL NA 
ATENÇÃO BÁSICA EM NATAL
AUTOR: PAOLA DA COSTA SILVA
ORIENTADOR: JACILEIDE GUIMARAES
CO-AUTOR: DIEGO BONFADA

Resumo:

No presente momento, o projeto de pesquisa intitulado “Identifi cação de ações e inter-
venções de matriciamento de saúde mental na atenção básica no município de Natal/RN”, en-
contra-se na fase de coleta dos relatos. Na visão dos profi ssionais das equipes de saúde mental 
submetidos à entrevista semi-estruturada, poucos são os que conhecem e participam dessa reali-
dade, como também, poucos são os serviços que apresentam essas ações. Foram citados: CAPS 
i II OESTE, CAPS II LESTE, CAPS II AD LESTE, CAPS II AD NORTE e o Ambulatório da 
Ribeira. Os dados qualitativos demonstraram de uma forma geral os seguintes resultados: total 
de ações de matriciamento no 1° trimestre de 2008: 11; total de ações de matriciamento no 2° 
trimestre de 2008: 04; total de ações de matriciamento no 3° trimestre de 2008: 19; total de 
ações de matriciamento 1° trimestre de 2009: 24. Na etapa seguinte, na realização das entre-
vistas com profi ssionais das equipes de saúde dos serviços, percebe-se que o pequeno número 
dessas ações encontradas nos levantamento quantitativos é um refl exo da realidade vivenciada 
pelos profi ssionais destes serviços. As ações e intervenções de matriciamento são práticas pou-
co difundidas entre os próprios profi ssionais de saúde, com total desconhecimento sobre o as-
sunto segundo o relato de alguns entrevistados. A ausência de conhecimento do apoio matricial 
contribui para a fragilidade da rede de assistência à saúde mental, refl etindo no pequeno número 
encontrado dessas ações.

Palavras-chave: saúde mental; apoio matricial; atenção básica
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CÓDIGO: SB2437
TÍTULO: COMPOSIÇÃO CORPORAL DE ADOLESCENTES ESCOLARES DE DOIS 
DISTRITOS DE NATAL/RN: EVIDENCIANDO O MÉTODO DAS DOBRAS CUTÂNEAS
AUTOR: JOYCE MIRELLA ARAUJO REBOUCAS
ORIENTADOR: CLELIA DE OLIVEIRA LYRA
CO-AUTOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS PEDROSA SCHWARZSCHILD
CO-AUTOR: SABRINA LOISY DE OLIVEIRA E SILVA
CO-AUTOR: SEVERINA CARLA VIEIRA CUNHA LIMA

Resumo:

O objetivo deste estudo foi estudar a composição corporal de adolescentes através do 
método das dobras cutâneas em dois distritos (Norte e Sul) de Natal, Rio Grande do Norte, 
Brasil. Realizou-se um estudo transversal, envolvendo uma amostra de 277 adolescentes. A pre-
valência de excesso de gordura corporal foi de 11,8% em relação ao sexo masculino e 14,9%, 
ao feminino (p=0,444). A faixa de adolescentes com idade maior ou igual a doze anos apresen-
tou maior número de adolescentes com excesso de gordura corporal (51,4%). Os adolescentes 
com excesso de gordura corporal corresponderam a 24,3% pré-púberes, 32,4% púbere inicial e 
43,2% púbere fi nal (p = 0,183).. Não houve diferença signifi cativa entre os dois distritos estuda-
dos e o número de adolescentes com excesso de peso. Conclui-se que a prevalência do excesso 
de gordura corporal foi maior entre adolescentes do sexo feminino, na faixa etária a partir de 
12 anos, que se encontravam no estágio púbere fi nal. Apoio CNPq (478287-2006-2); UFRN-
-PROPESQ; Secretaria Municipal de Educação, Natal-RN.

Palavras-chave: Adolescentes; Composição Corporal; Dobras cutâneas; Gordura corporal
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CÓDIGO: SB2439
TÍTULO: EFEITO DA SINVASTATINA NA LESÃO INDUZIDA POR ISQUEMIA E RE-
PERFUSÃO HEPÁTICA EM RATOS
AUTOR: MARIANA LIMA TORRES
ORIENTADOR: ALDO DA CUNHA MEDEIROS

Resumo:

Introdução: Têm sido estudados os efeitos antiinfl amatórios e imunomoduladores da sin-
vastatina e é possível que ela seja protetora hepática na lesão induzida pela isquemia e reper-
fusão. Objetivo: Determinar se há ou não efeito protetor da sinvastatina administrada previa-
mente à isquemia e reperfusão hepática. Metodologia: 12 ratos machos Wistar distribuídos em 
2 grupos: controle e IR sinvastatina, este segundo tratado com sinvastatina microemulsão na 
dose única diária de 10mg/kg v.o. (gavagem), por 2 dias antes do processo. Nos dois grupos a 
isquemia hepática foi induzida por 45 min por oclusão dos vasos que suprem os lobos mediano 
e lateral e a reperfusão foi de 60 min. Após sacrifício dos animais, amostras dos lobos direito 
e esquerdo foram colhidas, fi xadas em formalina 10%, incluídas em parafi na e os cortes histo-
lógicos corados com hematoxilina e eosina. A análise histopatológica usou como parâmetros a 
infi ltração de neutrófi los (IN), congestão de sinusóides (CS), grau de necrose (GN) e vacuoliza-
ção do citoplasma (VC). Utilizou-se os testes ANOVA e t de Student para a análise estatística, 
com p<0,05. Resultados: No lobo esquerdo a sinvastatina mostrou melhora signifi cante de CS, 
GN e VC comparação ao controle. Houve diminuição da IN com o uso da sinvastatina, mas 
foi insignifi cante (p=0,2). Conclusão: A sinvastatina atuou na lesão por isquemia e reperfusão 
hepática com melhora signifi cante da congestão de sinusóides, grau de necrose e vacuolização 
do citoplasma.

Palavras-chave: Sinvastatina; Isquemia reperfusão; Fígado
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CÓDIGO: SB2440
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO RISCO DE DCNT (DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMIS-
SÍVEIS) EM PACIENTES PEDIÁTRICOS COM RISCOS POTENCIAIS PARA INTOLE-
RÂNCIA Á GLICOSE OU DIABETES TIPO 2 NA UFRN
AUTOR: ROBERTA MARINHO DE FIGUEIREDO
ORIENTADOR: RICARDO FERNANDO ARRAIS
CO-AUTOR: TAISA BARRETO MEDEIROS DE ARAÚJO MACEDO

Resumo:

Introdução: A identifi cação precoce de fatores de risco para o diabetes tipo 2 em crian-
ças e adolescentes é fundamental para a prevenção de complicações futuras. Objetivos: Ava-
liar a incidência de intolerância à glicose e/ou diabetes tipo 2(DMT2), hipertensão arterial 
sistêmica(HAS) e dislipidemias (DLP) em pacientes potencialmente de risco do ambulatório de 
Pediatria da UFRN. Metodologia: Foram selecionados pacientes de risco para DMT2 (segundo 
a Academia Americana de Diabetes), e submetidos a uma avaliação clínico-laboratorial. Resul-
tados: No período de 2009 e 2010 foram avaliados 30 indivíduos entre 7-17 anos, sendo 63,3% 
do sexo feminino e 36,7% do masculino. De acordo com os percentis (p) do IMC, p<95=10% e 
p>95=90% e da PA, p<95=63,3% e p>95=36,7%. Presença acantose nigricans=63,3%(cervical 
e axilar). De acordo com os exames laboratoriais, CT>160=56,7%, LDL>100=46,7%, 
HDL<40=10% e TG>100=50%. Quanto ao TOTG, todos com GJ<100 e a glicemia após 2 
horas entre 140-199=6,7% (intolerância a glicose), e a insulinemia basal>15=20%. Houve alta 
incidência de DLP(73,3%) e HAS(36,7%). Indivíduos com e sem acantose mostraram valores 
diferentes de insulinemia (KW com p=0,021), houve correlação signifi cante entre a relação 
cintura-quadril e glicemia de jejum em meninas (p=0,042). Conclusão: Na amostra avaliada 
foram bastante prevalentes as alterações identifi cadoras de DCNT, sendo fundamental a busca 
de casos para promover a modifi cação no estilo de vida desses indivíduos.

Palavras-chave: Crianças e adolescentes, Doenças crônicas não-transmissiveis



SB - Saúde e Biológicas

149

CÓDIGO: SB2447
TÍTULO: DIFERENÇAS NOS PADRÕES MORFOMÉTRICOS ENTRE DUAS POPULA-
ÇÕES ATLÂNTICAS DE ABUDEFDUF SAXATILIS (POMACENTRIDADE, PERCIFOR-
MES)
AUTOR: EMANUELL DUARTE RIBEIRO
ORIENTADOR: WAGNER FRANCO MOLINA

Resumo:

A família Pomacentridade destaca-se como um grupo de peixes importante por causa de 
sua abundância e sua vasta distribuição. Dentro dessa família, Abudefduf saxatilis representa 
um exemplo extremo de capacidade dispersiva. Essa espécie se distribui em ambientes rocho-
sos e de corais, desde o NE dos EUA até o Uruguai. Apesar do período larval pelágico reduzido 
(18-27dias), possui indicações de uma população homogênea no Caribe. Visando confi rmar 
níveis de estratifi cação populacional de A. saxatilis no oceano Atlântico, o presente estudo 
comparou, através dos modernos métodos de Morfometria Geométrica (MG), amostras de Na-
tal RN (05°52›43» S; 35°10›23» W) e do Arquipélago de São Pedro e São Paulo (0°55› N; 
29°21› W). Foram analisados 54 indivíduos, sendo 27 indivíduos de cada localidade analisada. 
Os exemplares foram anestesiados usando essência de óleo de cravo, em seguida todos tive-
ram a face direita fotografadas sob mesma escala, com câmera digital de alta resolução, sendo 
posteriormente devolvidos ao ambiente de origem. As análises morfométricas implementadas 
mostraram uma diferença morfológica signifi cativa entre as amostras das duas localidades. Tais 
divergências morfológicas sugerem restrições ao fl uxo genético entre as duas populações de A. 
saxatiles.

Palavras-chave: Morfometria Geométrica, Abudefduf saxatiles, fl uxo genético
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CÓDIGO: SB2449
TÍTULO: PRESENÇA DO NEUROPEPTÍDEO TRANSCRITO REGULADO PELA CO-
CAÍNA E ANFETAMINA (CART) NO NÚCLEO SUPRAQUIASMÁTICO DE MACACO-
-PREGO (CEBUS APELLA)
AUTOR: ALANE DE MEDEIROS SILVA
ORIENTADOR: JUDNEY CLEY CAVALCANTE

Resumo:

O núcleo supraquiasmático (SCN) é um pequeno núcleo localizado na zona periventri-
cular do hipotálamo anterior, logo acima do quiasma óptico, juntos ao III ventrículo. È consi-
derado o “relógio biológico” dos ritmos circadianos em mamíferos, gerando os ritmos endoge-
namente e sincronizando-os aos ciclos ambientais. Suas células possuem um ritmo endógeno 
de aproximadamente 24 horas e sua lesão gera perda dos ritmos endógenos e da capacidade do 
indivíduo de sincronizar ao ambiente. O transcrito regulado pela cocaína e enfetamina (CART) 
é um neuropeptídeo muito abundante no hipotálamo de mamíferos, mas até o momento nunca 
tinha sido descrito sua presença no SCN. Ele está relacionado principalmente com o balanço 
energético, estresse e mecanismos de recompensa. O objetivo desse trabalho é mapear a presen-
ça de CART no hipotálamo anterior de macaco-prego. Macacos-prego foram perfundidos usan-
do paraformaldeído 4%. Seus cérebros foram microtomizados e submetidos à imunoperoxidase 
padrão usando anticorpo primário anti-CART humano (1:10.000). Foram montados em lâminas 
e observada a presença de CART. Para uma análise citoarquitetônica usamos a coloração de 
Nissl. SCN de macaco-prego tem uma forma triangular em seu nível anterior e ovalada em seu 
nível mais posterior. Surpreendentemente neurônios imunorreativos a CART apareceram no 
SCN e estão espalhados com predominância na região dorso-lateral. Concluimos que CART em 
macaco-prego deve ter um papel nos ritmos circadianos.

Palavras-chave: Núcleo supraquiasmático; CART; macaco-prego
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CÓDIGO: SB2462
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS CASOS DE PICHIA ANOMALA 
DE PACIENTES PEDIÁTRICOS INTERNADOS NO HOSPITAL MARIA ALICE FERNAN-
DES - NATAL/RN (2006-2009)
AUTOR: INGRYD CAMARA MORAIS
ORIENTADOR: MARIA TEREZA BARRETO DE OLIVEIRA

Resumo:

Pichia anomala, anteriormente chamada de Hansenula anomala, é um fungo ascosporogê-
nico da classe dos Ascomycetos, sendo um organismo de vida livre frequentemente encontrado 
em frutas, exsudatos de árvores, no solo e como fl ora transitória da pele, garganta e trato gas-
trintestinal em humanos. Esta espécie apresenta baixa virulência e comumente não é patogênica 
em seres humanos. Entretanto, podem causar fungemia em pacientes que apresentam fatores de 
risco. Estudos realizados no Hospital Infantil Maria Alice Fernandes - HMAF, localizado em 
Natal ? RN, vem pontuando algumas infecções por leveduras emergentes, incluindo casos de 
fungemia por P. anomala em pacientes pediátricos. O objetivo deste trabalho foi identifi car e 
quantifi car os casos de P. anomala a partir de pacientes pediátricos internados no HMAF. Entre 
os anos de 2006 e 2007, foram contabilizados três casos de fungemia em pacientes pediátricos, 
provocados por esta levedura, todos provenientes de internos na UTI e que receberam tratamen-
to com antibióticos por tempo prolongado, e nutrição parenteral, fatores estes que colaboram 
para o aparecimento de fungemia. Todos eles receberam alta após tratamento com Anfotericina 
B lipossomal

Palavras-chave: Candida,Pichia anomala, fungemia, pacientes pediátricos
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CÓDIGO: SB2465
TÍTULO: PRÁTICAS INOVADORAS DE CUIDADO NO PSF EM NATAL: A VISÃO DOS 
USUÁRIOS
AUTOR: GEORGE ANDERSON DA PENHA ANDRADE
ORIENTADOR: SEVERINA ALICE DA COSTA UCHOA
CO-AUTOR: ALYSSA CARVALHO MACIEL DE FIGUEIREDO
CO-AUTOR: ANA ESTER PEREIRA PEIXOTO
CO-AUTOR: HUGO PEREIRA DA SILVA

Resumo:

Este trabalho objetiva avaliar a satisfação do usuário em relação às práticas inovadoras 
de cuidado no PSF em Natal/RN no período de outubro de 2009 a abril e 2010. O método esco-
lhido foi o Estudo de Caso com utilização da técnica de pesquisa de Grupo Focal. Foram elegí-
veis 5 projetos inovadores (Pastoril/Felipe Camarão; Atividades Físicas com Idosos/Santarém; 
Tenda do Conto/Panatis); Guarartes/Guarapes); Biodança/Cidade Praia. Foi realizado 1 grupo 
por projeto abrangendo um total de 50 usuários. O roteiro abordou as categorias: contexto 
(surgimento, motivação, objetivos); participação de usuários e profi ssionais; relação serviço-
-comunidade; integralidade do cuidado (acolhimento, vínculo, qualidade da atenção); sustenta-
bilidade (fi nanciamento, visibilidade), infl uencia na qualidade de vida. Utilizou-se o método de 
Análise de Conteúdo de Bardin (2008). Quanto aos resultados: os usuários se sentem motivados 
a participarem dos projetos, destacam melhoria dos quadros de hipertensão, diabetes, stress 
e depressão, mudanças no estilo de vida, valorização da auto-estima e solidariedade. Alguns 
projetos ampliam seu espectro da faixa de idade para outras e atuam extra-muros da unidade. 
Nenhum dos projetos contava com fi nanciamento da gestão municipal. Concluiu-se que as ex-
periências têm uma vocação para promoção e integralidade do cuidado. Contudo, ainda não tem 
sustentabilidade fi nanceira que garantam sua continuidade.

Palavras-chave: satisfação dos usuários, integralidade, cuidado, promoção da saúde
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CÓDIGO: SB2466
TÍTULO: MORBIMORTALIDADE PERINATAL ASSOCIADA À INFECÇÃO CLAMI-
DIANA: UMA REVISAO SISTEMÁTICA
AUTOR: CINTIA DE FREITAS ANDRADE
ORIENTADOR: ANA KATHERINE DA SILVEIRA GONCALVES

Resumo:

A infecção por Chlamydia trachomatis (CT) é a doença sexualmente transmissível mais 
prevalente no mundo; é comumente assintomática e causa inúmeros problemas, principalmente 
em gestantes. Objetivos: O objetivo desta revisão foi avaliar a associação da infecção por CT 
com a morbidade e mortalidade perinatal, buscando analisar o risco de aborto, ruptura prema-
tura de membranas, prematuridade, baixo peso ao nascer e mortalidade perinatal. Métodos: Foi 
realizada revisão sistemática através da busca e seleção de estudos de coorte prospectivos para 
determinar o risco dos desfechos. Buscaram-se artigos nas bases de dados eletrônicas, ME-
DLINE e EMBASE, usando descritores específi cos. Dois pesquisadores avaliaram os artigos 
independentemente durante o processo de seleção. Resultados: A busca inicial encontrou 2695 
artigos nas bases de dados. Foram excluídos 2683 por não se enquadrarem nos critérios de 
seleção. Os 17 estudos restantes foram submetidos à avaliação qualitativa (escala de avaliação 
Newcastle ? Ottawa), restando sete artigos metodologicamente adequados para a revisão dos 
desfechos. Conclusão: Os estudos avaliados encontraram associação signifi cativa entre infec-
ção clamidiana na gestação e risco de trabalho de parto prematuro, amniorrexe prematura e 
mortalidade perinatal.

Palavras-chave: gestante, Chlamydia trachomatis,morbidade, revisão.
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CÓDIGO: SB2470
TÍTULO: QUALIDADE DE VIDA EM IDOSAS HIPERTENSAS SUBMETIDAS A PRO-
GRAMA DE TREINAMENTO RESISTIDO
AUTOR: DIEGO AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVEIRA
ORIENTADOR: PATRICIA ANGELICA DE MIRANDA SILVA NOGUEIRA

Resumo:

O efeito hipotensor do exercício aeróbio parece está bem esclarecido na literatura científi -
ca, sendo inclusive esse efeito maior em indivíduos hipertensos que normotensos. Porém, as re-
percussões do exercício resistido para o sistema cardiovascular, bem como na qualidade de vida 
de indivíduos hipertensos ainda precisam de elucidação. Dessa forma, o objetivo da nossa pes-
quisa foi verifi car a efi cácia do treinamento resistido (TR) na qualidade de vida de idosas com 
hipertensão arterial sistêmica (HAS). Em estudo do tipo longitudinal, no qual foram avaliadas 
16 idosas (68,7 ± 7,2 anos), sedentárias, com HAS e tratamento clínico otimizado. Para avalia-
ção da qualidade de vida, utilizou-se o questionário “Medical Outcomes Study 36-item Short 
Form Health Survey” (SF-36) antes e após o programa de TR, este teve duração de 8 semanas, 3 
vezes por semana em dias alternados. Os dados foram analisados no programa estatístico Statis-
tical Package for the Social Sciences, versão 17.0 atribuindo-se o nível de signifi cância de 5%. 
Nossos resultados revelaram um aumento na média de todos os domínios presentes no SF-36 
após o TR. No entanto, observamos signifi cância estatística no domínio Estado Geral de saúde 
(p= 0,02). Dessa forma, os dados sugerem que o TR mostrou-se efi caz em relação ao domínio 
Estado Geral de Saúde e ainda revelou uma tendência à melhora dos demais domínios presentes 
no SF-36, evidenciando um aumento na qualidade de vida de idosas hipertensas após o TR.

Palavras-chave: Hipertensão, Exercício físico, Qualidade de vida.
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CÓDIGO: SB2471
TÍTULO: A CULTURA DE MOVIMENTO, A PESCA DA LAGOSTA NO RIO GRANDE 
DO NORTE E O CUIDADO DE SI
AUTOR: MOALDECIR FREIRE DOMINGOS JUNIOR
ORIENTADOR: MARIA ISABEL BRANDAO DE SOUZA MENDES

Resumo:

O conceito de cultura de movimento refere-se às relações existentes entre as formas de 
se movimentar e a compreensão de corpo de uma determinada sociedade, comunidade, de uma 
cultura (Mendes, 2002). O conceito de cuidado de si, tema da antiga cultura grega está rela-
cionado à arte da existência que se encontra dominada pelo princípio segundo o qual é preciso 
“ter cuidados consigo” (Foucault, 2009). Assim, nosso principal objetivo é estabelecer relações 
entre esses conceitos e os acidentes de mergulho advindos da pesca da lagosta em condições 
precárias, bem como identifi car o perfi l sócio-econômico de pescadores de lagosta, as caracte-
rísticas culturais de onde vivem e as principais doenças descompressivas. Tendo como técnica 
de pesquisa a análise de conteúdo (Minayo, 2009), nosso primeiro passo foi realizar o levanta-
mento dos acidentes de mergulho registrados no Hospital Naval de Natal, em seguida, identi-
fi camos o perfi l sócio-econômico de pescadores de lagosta, as características culturais de onde 
vivem e as principais doenças descompressivas, por meio de viagens de campo e entrevistas. 
Concluímos que torna-se necessário a abordagem dessa manifestação da cultura de movimento 
nas aulas de Educação Física nas escolas litorâneas e que se possam tecer refl exões sobre corpo, 
cuidado de si e o restante da natureza, com base na realidade.

Palavras-chave: Cultura de movimento, cuidado de si, pesca da lagosta
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TÍTULO: REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE AS AÇÕES DE BUSCA ATIVA REALIZA-
DAS COMO PARTE DO TRATAMENTO SUPERVISIONADO DE TB NO BRASIL
AUTOR: MARCELA PAULINO MOREIRA DA SILVA
ORIENTADOR: BERTHA CRUZ ENDERS
CO-AUTOR: DÂNDARA NAYARA AZEVÊDO DANTAS
CO-AUTOR: DÉBORAH RAQUEL CARVALHO DE OLIVEIRA
CO-AUTOR: RAMON EVANGELISTA DOS ANJOS PAIVA

Resumo:

INTRODUÇÃO: O controle efi ciente da tuberculose sustenta-se sobre dois pilares: a 
descoberta precoce dos casos - busca ativa- e o tratamento, que conduz à cura do doente. A 
busca ativa de sintomáticos respiratórios (SR) é uma das propostas do tratamento supervisio-
nado (TS) para que o conjunto dessas atividades, TS, a busca e o controle dos comunicantes 
sejam um dos meios para o diagnóstico precoce da doença. A busca ativa de SR e contatos 
deve ser uma atitude permanente e incorporada à rotina de atividades de todas as equipes de 
saúde. Objetivou-se identifi car como as ações de busca ativa são realizadas pelos profi ssionais 
de saúde, verifi cando quais obstáculos os mesmos enfrentam e a percepção destes acerca da 
busca ativa de SR no controle da TB. Realizou-se revisão integrativa da literatura nacional e 
internacional publicada no período entre 2005 a 2010. Obteve-se uma amostra de 18 artigos 
que deram origem às cinco categorias temáticas: As difi culdades encontradas para a realização 
da busca ativa pelos profi ssionais de saúde; Desempenho das equipes nas ações de busca ativa; 
A percepção dos profi ssionais frente à realização da Busca ativa; Necessidade de capacitação 
para a realização da atividade; A responsabilidade do Enfermeiro (a) na Busca ativa. Diante dos 
resultados obtidos, o estudo possibilitou verifi car quais são as difi culdades para a implantação 
efetiva e efi caz das ações de busca ativa pelos profi ssionais de saúde e a percepção destes acerca 
da atividade de busca.

Palavras-chave: Tuberculose, controle e busca ativa.
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TÍTULO: A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DO ENFERMEIRO NA ESTRATÉGIA 
SAÚDE DA FAMÍLIA
AUTOR: MITSI SILVA MOISES
ORIENTADOR: SORAYA MARIA DE MEDEIROS
CO-AUTOR: PALMYRA SAYONARA DE GÓIS

Resumo:

A precarização do trabalho se constitui na adversidade social gerada pela manipulação da 
competição pelo emprego, trazendo aos trabalhadores sofrimento e doenças. Por isso, é área de 
interesse de estudo científi co em saúde pública a fi m de se buscar estratégias de enfrentamento. 
Trata-se de um recorte de dissertação de mestrado em enfermagem/UFRN-2009, objetivando 
analisar as formas de precarização do trabalho em saúde na Estratégia Saúde da Família (ESF), 
refl etindo sobre a condição dos enfermeiros trabalhadores nesse contexto. Precarização neste 
estudo será abordada sobre os aspectos do trabalho e do trabalhador. Pesquisa do tipo analítica 
e qualitativa, que seguiu os pressupostos metodológicos da história oral temática. Os sujeitos 
da pesquisa serão os enfermeiros das USF do município de Pau dos Ferros conveniados como 
campos de estágio do Curso de Enfermagem do Campus Avançado Profa. Elisa de Albuquerque 
Maia - CAMEAM/UERN. Discutir, problematizar e compreender a precarização do trabalho na 
ESF, sob uma ótica neoliberal, representa um desafi o, pois a ESF apresenta-se como estratégia 
perfeita de fortalecimento dessa política. Além disso, o trabalhador, muitas vezes, não percebe 
a sua própria precarização, refl etindo, portanto, a alienação do trabalhador típica do sistema 
neoliberal. Discutir essa temática, desperta interesse, não só do trabalhador, como também dos 
gestores por trazer repercussões tanto para aqueles quanto para a  melhoria da qualidade dos 
serviços.

Palavras-chave: Trabalhador; Precarização do trabalho; Estratégia Saúde da Família
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TÍTULO: COMPLEXOS TEA/ &#946;-CD EM SOLUÇÃO PARA AUMENTO DA SOLU-
BILIDADE DA HIDROCLOROTIAZIDA
AUTOR: FERNANDO WEIBE FERREIRA DE PAIVA
ORIENTADOR: ARNOBIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR
CO-AUTOR: ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA
CO-AUTOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO
CO-AUTOR: MARIA LUIZA GOIS CAMPOS

Resumo:

Os complexos de inclusão com ciclodextrinas podem proporcionar algumas mudanças 
nas propriedades físico-químicas do fármaco, promovendo alterações na solubilidade. O objeti-
vo do presente trabalho foi investigar o efeito da &#946;-ciclodextrina na solubilidade da HTZ. 
Algumas condições na obtenção dos complexos de inclusão foram também avaliadas, como o 
pH do meio e a associação com a trietanolamina (TEA). O estudo foi realizado utilizando as 
isotermas de solubilidade de Higushi e Connors. Antes de realizar os estudos em solução, o mé-
todo de análise quantitativa para a HTZ foi validado de acordo com os parâmetros estabelecidos 
pela ANVISA. Após a obtenção das isotermas de solubilidade da HTZ na presença da &#946;-
CD foi determinada a estequiometria e calculado a constante de associação para os complexos 
formados. O diagrama apresentou uma isoterma em água do tipo AL, com estequiometria de 
1:1M e constante de associação (Ka) de 69M-1. Os ensaios de solubilidade da HTZ mostrou 
que a solubilidade do fármaco em meio aquoso contendo &#946;-ciclodextrina (0,015M). Em 
meio ácido manteve o perfi l de complexo AL com Ka=57M-1, demonstrando a menor inte-
ração, no entanto apresentou o aumento de duas vezes  em relação à solubilidade intrínseca. 
Quando associada à trietanolamina a &#946;-CD, este aumento foi de três vezes, demonstrando 
o potencial deste insumo para melhorar a solubilidade/velocidade de dissolução da HTZ.

Palavras-chave: Ciclodextrinas; Hidroclorotiazida; Isotermas de Solubilidade.
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TÍTULO: INFLUÊNCIA DOS NÍVEIS ENDÓGENOS DE ESTRÓGENO DURANTE O CI-
CLO ESTRAL DE RATAS SOBRE O DÉFICIT COGNITIVO INDUZIDO POR ESCOPO-
LAMINA EM UMA TAREFA DE CONTEXTO AVERSIVO
AUTOR: ANDRE DE MACEDO MEDEIROS
ORIENTADOR: REGINA HELENA DA SILVA
CO-AUTOR: ISABELLA MARIA DE OLIVEIRA PONTES
CO-AUTOR: PRISCILA TAVARES MACÊDO
CO-AUTOR: RAI ALVARES EUFRASIO

Resumo:

Estudos com animais experimentais têm sugerido que o estrógeno (ER) ajuda a reduzir 
défi cits cognitivos aumentando o estado funcional de projeções colinérgicas do prosencéfalo 
basal para o hipocampo e córtex. Ainda não tem sido abordada a ação do ER sobre tarefas de 
aprendizado de contexto emocional que envolve outras estruturas, as quais modulam a aquisi-
ção e consolidação da memória. Objetiva-se assim investigar a ação fi siológica do ER sobre os 
défi cits produzidos pela escopolamina (ESC) sobre a memória aversiva de ratas em diferentes 
fases do ciclo estral (CE) em uma tarefa de esquiva discriminativa. Foram utilizadas 86 ratas 
Wistar separadas por fase do CE, as quais passaram por sessões de treino (TR) e teste (TE) no 
aparato. A administração de ESC (1 mg/kg) i.p. foi feita 20 min. antes do TR. Os principais da-
dos mostraram (1) défi cit na evocação da memória, avaliado pela porcentagem de tempo no bra-
ço aversivo [F1,78=15,59, p<0,001] e pela análise dos 3 minutos iniciais no TE [F1,78=10,37, 
p<0,01], (2) a análise de variância de duas vias com medidas repetidas revelou efeitos signifi -
cativos do fator tempo [F9,63=9,53, p<0,001], sugerindo a aprendizagem da tarefa e (3) não foi 
detectada diferença signifi cativa envolvendo a fase do CE [F3,78=444,84, p=0,74]. Sugerimos 
que os efeitos supracitados devem-se à atividade anticolinérgica inespecífi ca da ESC e que a 
presença de níveis endógenos de ER parece não infl uenciar áreas moduladoras dos processos 
que envolvem a memória.
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM SÍNDROME 
DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS
AUTOR: SALICIANO ALVES DE LIMA
ORIENTADOR: GEORGE DANTAS DE AZEVEDO

Resumo:

Introdução: Diversas condições fi siológicas e patológicas podem comprometer a saúde da 
mulher, o que gera grande demanda para o SUS; tendo em vista que a síndrome dos ovários po-
licísticos (SOP) é a endocrinopatia mais freqüente nas mulheres, e que pode trazer repercussões 
biopsicossociais para a mulher, faz-se necessário a investigação de estratégias para a construção 
de uma atenção integral à mulher, tanto sob o ponto de vista biológico como psicossocial. Ob-
jetivos: Analisar o impacto da SOP na qualidade de vida de mulheres no período do menacme 
(14 aos 39 anos) e de que forma eles estão associados a elementos sócio-demográfi cos como 
idade e renda, além de manifestações como hisurtismo, obesidade e síndrome metabólica (SM). 
Metodologia: Após aprovação pelo comitê de ética, foi feito estudo transversal envolvendo 
60 voluntárias atendidas na Maternidade Escola Januário Cicco (grupo SOP) e 106 mulheres 
saudáveis (grupo controle), no qual utilizamos o questionário de qualidade de vida SF-36 e os 
critérios do NCEP-ATP III para diagnóstico de SM. Para análise estatística: qui-quadrado, teste 
U de MannWhitney, com nível de signifi cância de 5%. Resultados: Encontrado forte associação 
da SOP com SM e obesidade, bem como signifi cativo comprometimento da SOP na qualidade 
de vida dessas mulheres. Conclusão: mulheres com SOP estão mais sujeitas a terem uma pior 
qualidade de vida, tendo em vista a infl uência de fatores biopsicossociais e sócio-demográfi cos.

Palavras-chave: qualidade de vida, síndrome metabólica, risco cardiovascular



SB - Saúde e Biológicas

161

CÓDIGO: SB2493
TÍTULO: ATIVIDADE ANTIOXIDANTE E ANTICOAGULANTE DE BIOPOLÍMEROS 
EXTRAÍDOS DAS ALGAS SARGASSUM FELIPENDULA E DYCTIPTERIS DELICATU-
LA
AUTOR: GABRIEL PEREIRA FIDELIS
ORIENTADOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA
CO-AUTOR: KALINE DANTAS MAGALHAES
CO-AUTOR: LEANDRO SILVA COSTA
CO-AUTOR: SARA LIMA CORDEIRO

Resumo:

Algas marinhas são importantes fontes de polissacarídeos sulfatados (PS), e cada uma sin-
tetiza polissacarídeos estruturalmente diferentes, que conseqüentemente, apresentam atividades 
farmacologicamente diferentes, e às vezes, mais potente do que outros compostos já descritos 
na literatura. Nesse trabalho, PS, foram extraídos das algas Sargassum fi lipendula e Dictyopte-
ris delicatula através de digestão proteolítica e fracionamento com acetona, tendo-se assim os 
seguintes polissacarídeos para cada alga (S. fi lipendula F0,5v; F0,7v; F1,0v; F1,5v e F2,0v; D. 
delicatula F0,5v; F0,7v; F1,0v; F1,3v; F1,5v e F2,0v). As análises químicas e eletroforese em 
gel de agarose em tampão PDA indicaram que todas as frações são constituídas principalmente 
de PS. Todas as frações de ambas as algas foram submetidas aos testes anticoagulante de PT e 
aPTT, sendo que apenas os PS de D. delicatula apresentaram atividade para aPTT destacando-
-se a F1,5v que dobrou o tempo de coagulação com apenas 10ug de amostra. No teste de PT 
nenhuma fração mostrou atividade nas condições testadas. Teste de Capacidade Antioxidante 
Total (CAT) mostrou que as F2,0v das duas algas apresentaram a melhor atividade (1mg de cada 
fração correspondeu a 18,7ug e  9,6ug de ácio ascórbico respectivamente para D. delicatula e S. 
fi lipendula). Esses resultados mostram os PS das algas testadas com diferentes características 
que proporcionam potencias variáveis de atividade antioxidante e anticoagulante.
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NHOS COMO POTENCIAIS AGENTES TERAPÊUTICOS/ BIOTECNOLÓGICOS
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Resumo:

A grande diversidade de espécies marinhas impulsiona cada vez mais estudos de biopros-
pecção na busca por moléculas bioativas. Os glicosaminoglicanos (GAGs) são polissacarídeos 
que apresentam amplo espectro de utilização farmacológica, como potenciais fármacos antico-
agulante, anti-trombótico, antiinfl amatório, antitumoral entre outros. Essa gama de atividades é 
atribuída à variabilidade estrutural apresentada pelos glicoconjugados. Além disso, podem ser 
quimicamente modifi cados, são bastante estáveis, seguros, não tóxicos, hidrofílicos, geralmen-
te formam géis e são biodegradáveis. Os GAGs obtidos de novas fontes vem sendo objetos de 
pesquisa na tentativa de substituir a utilização da heparina comerciais obtidas de porco e boi. 
Nesse contexto, os GAGs foram obtidos de duas espécies de crustáceos (Ucides cordatus e 
Goniopsis cruentata) e três espécies de peixes (Oreochomis nilóticos, Lutjanus purpureus e Sal-
minus sp.), purifi cadas, assim como determinada a atividade antihemostásica do composto tipo 
condroitim/dermatam sulfato (CS/DS) obtido do G. cruentata. Os resultados mostraram que to-
das as espécies analisadas apresentam GAGs. As espécies de peixes apresentam principalmente 
CS/DS, o que difere dos crustáceos que apresentam a mesma proporção de CS/DS e heparina/
heparam sulfato. Além disso, o CS/DS obtido do G. cruentata não mostrou efeito hemorrágico 
no modelo de escarifi cação da cauda de rato.
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TÍTULO: COMPORTAMENTO DE ROEDORES EM FRENTE AO PREDADOR. UMA RE-
VISÃO
AUTOR: CAROLINA SANTOS DE MIRANDA
ORIENTADOR: JUDNEY CLEY CAVALCANTE
CO-AUTOR: ALANE DE MEDEIROS SILVA

Resumo:

Roedores quando expostos a predadores apresentam comportamentos padronizados de 
defesa como:redução da locomoção geral, tentativa de fuga e agressão defensiva. As diferentes 
reações são dependentes principalmente da proximidade do predador. A presença do predador 
é um estímulo tão forte que gera um condicionamento rapidamente. A apresentação à presa de 
um ambiente onde houve um encontro com um predador gera uma série de comportamentos 
condicionados que incluem: diminuição da locomoção geral, tentativa de fuga e avaliação de 
risco. No entanto, não é necessária a presença ou sequer um encontro prévio com o predador 
para que roedores apresentem uma reação defensiva, a simples presença do odor de predador 
gera essa reação, mesmo em animais que nunca tiveram um encontro agonístico. O objetivo do 
trabalho é fazer uma revisão sobre as reações de roedores ao predador e principalmente ao seu 
odor. Experimentos são feitos com ratos, onde se é apresentado a eles odor de diferentes preda-
dores, como gato e trimethylthiazol (TMT). O resultados desses experimentos mostra que tanto 
o odor de gato quanto o TMT, provocam reação de medo no rato. Isso indica que o odor induz 
alguns desses comportamentos, porém apresentam algumas variações. Conclui-se então que o 
odor do predador é uma ferramenta útil para as elucidações comportamentais (como comporta-
mento defensivo, estresse e ansiedade), neurobiológicos, aspectos farmacológicos e hormonais.

Palavras-chave: camundongo, comportamento animal, neurociência, presa, predador
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TÍTULO: DIAGNÓSTICO DAS DISFUNÇÕES SEXUAIS EM MULHERES QUE HABI-
TAM A ZONA LESTE DO MUNICÍPIO DE NATAL, RN
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ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA
CO-AUTOR: MARCELA ARRUDA PEREIRA SILVA

Resumo:

A disfunção sexual (DS) caracteriza-se por uma alteração na resposta sexual humana e 
trata-se de um problema real, afetando negativamente a qualidade de vida e interferindo no 
relacionamento interpessoal e na auto-estima do indivíduo. Trata-se de uma condição preva-
lente em ambos os sexos, sendo mais comum em mulheres do que em homens. Este trabalho 
tem como objetivo fazer uma análise retrospectiva e comparativa dos dados obtidos em rela-
ção à adaptação para a língua portuguesa e validação do questionário para diagnóstico sobre 
as disfunções sexuais femininas e, posteriormente, da aplicação do mesmo em uma amostra 
censitária nas mulheres de 18 a 60 anos que residiam nos bairros de Felipe Camarão (N= 31) 
e Bom Pastor (N= 42) do município de Natal, RN. A análise estatística conferiu validação ao 
questionário e evidenciou que os índices da função sexual dos questionários analisados variou 
entre 14,8 e 34,0 e não se refl ete disfunção sexual entre as pesquisadas. Estes últimos resultados 
da pesquisa nos dois bairros não confi rmam o que é descrito na literatura e aponta para fatores 
que podem ter comprometido a coleta de dados, sendo o principal, provavelmente, o pequeno 
tamanho da amostra.
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA VITAMINA B6 COMO TERAPIA NA REDUÇÃO DE DANOS 
CEREBRAIS ATRAVÉS DA EXPRESSÃO DE GENES REPARO, MORTE CELULAR E 
INFLAMAÇÃO EM CAMUNDONGOS COM MENINGITE BACTERIANA EXPERIMEN-
TAL
AUTOR: LEONARDO JUDSON GALVAO DE LIMA
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA
CO-AUTOR: LEONAM GOMES COUTINHO

Resumo:

A produção de espécies reativas de oxigênio durante a Meningite Bacteriana (MB) é a 
maior responsável pela morte neural e seqüelas geradas pós-infecção. A Vitamina B6 ou piri-
doxal 5›-fosfato (PLP) tem sido demonstrada em vários estudos desempenhar importante papel 
anti-oxidante. O Objetivo do presente estudo é avaliar o potencial do PLP como terapia coadju-
vante na redução de seqüelas a partir da análise de expressão de proteínas e níveis de mRNA de 
genes relacionados ao reparo de DNA, endonuclease apurinica / apirimidinica (APE1) e morte 
celular, fator de indução à apoptose (AIF). Ratos Winstar foram infectados intracisternalmente 
com Streptococcus pneumoniae no 11º dia após o nascimento e tratados com PLP (600mg/kg). 
Vinte horas após a infecção (p.i.), os animais foram clinicamente avaliados, perfusionados e 
tiveram seus córtices extraídos. As proteínas e mRNA foram extraídas e suas respectivas con-
centrações foram determinadas. Níveis de expressão protéica foram determinados por Western 
blot, usando a beta-actina como controle interno, enquanto os níveis de  mRNA foram determi-
nados por RT-PCR, utilizando GADPH como controle interno. Além disso, a determinação de 
proteínas carboniladas e de glutamato foi mensurada como marcadores de estresse oxidativo a 
partir de ensaios colorimétricos.  Dessa forma, nossos dados preliminares sugerem a utilização 
da vitamina B6 pode oferecer condições de utilização como ferramenta terapeutica na redução 
do estresse oxidativo na MB.
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MOSTÁTICO
AUTOR: RÔMULO DOS SANTOS CAVALCANTE
ORIENTADOR: SUELY FERREIRA CHAVANTE
CO-AUTOR: ADRIANA DA SILVA BRITO
CO-AUTOR: ALLAN ROBERTO DIAS NUNES
CO-AUTOR: LYANNE CRISTINE DE AZEVEDO FERNANDES

Resumo:

A ruptura do equilíbrio hemostático pode levar ao surgimento de diversas desordens he-
modinâmicas, como trombose e doenças cardiovasculares, sendo necessária a intervenção com 
drogas anticoagulantes, tais como a heparina. Entretanto, as complicações hemorrágicas de-
correntes de sua utilização clínica têm despertado o interesse por compostos que possuam pro-
priedades farmacológicas semelhantes as da heparina comercial, porém com efeitos colaterais 
reduzidos. A ocorrência de compostos estruturalmente relacionados à heparina (heparinoides) 
já foi verifi cada em alguns invertebrados marinhos, os quais podem servir como uma fonte 
alternativa e mais econômica para sua produção. Portanto, este trabalho teve como meta ava-
liar o potencial anticoagulante de um heparinoide extraído a partir do cefalotórax do camarão 
cinza (Litopenaeus vannamei), além de comparar seu efeito hemorrágico com o da heparina. 
Após ser extraído por proteólise, fracionamento com acetona, e cromatografi a de troca-iônica, o 
composto do camarão foi submetido aos ensaios farmacológicos. Apesar de ter apresentado um 
efeito anticoagulante reduzido, o heparinoide de L. vannamei apresentou um baixo potencial de 
sangramento, quando comparado à heparina comercial, podendo contribuir para o desenvolvi-
mento de drogas anticoagulantes com efeitos colaterais reduzidos.

Palavras-chave: Heparinoides.  Litopenaeus vannamei.  Equilíbrio Homeostático.
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CÓDIGO: SB2510
TÍTULO: A PERCEPÇÃO DE PESCADORES DE LAGOSTA DO RIO GRANDE DO NOR-
TE APÓS MERGULHOS EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS
AUTOR: HELLYSON RIBEIRO COSTA
ORIENTADOR: MARIA ISABEL BRANDAO DE SOUZA MENDES

Resumo:

A saúde não se restringe somente aos aspectos individuais, nem muito menos apenas aos 
aspectos coletivos. Ela está relacionada à constante busca pelo equilíbrio do corpo humano com 
o ambiente em que se vive, nos fazendo perceber que depende de múltiplos fatores, biológicos, 
culturais, sociais e históricos (Mendes, 2009).  A partir dessa concepção de saúde, investigamos 
a prática cultural da pesca da lagosta em condições precárias. O objetivo do estudo é estabelecer 
relações entre os conceitos de percepção do corpo, cuidado de si e acidentes de mergulho advin-
dos da pesca da lagosta em condições precárias, identifi cando impactos sócio-ambientais e de 
saúde advindos dessa atividade. A partir da investigação de prontuários cedidos pelo hospital da 
Marinha do Brasil em Natal-RN, fi zemos a leitura dos registros de 2003 a 2008, identifi cando 
colônias no litoral do Rio Grande do Norte que apresentaram a maior quantidade de acidentes 
pelo mergulho com compressor para a pesca da lagosta. Visitamos essas comunidades, e pro-
curamos compreender os signifi cados que os pescadores remetem a essa atividade de pesca. 
Diante dos resultados e discussões, concluímos que a pesca da lagosta em condições precárias 
vai além de uma visão unilateral, onde várias áreas do conhecimento devem dialogar e buscar 
soluções que melhorem a situação difícil que vive essa forma de cultura, onde a Educação Fí-
sica pode colaborar dentro das escolas através do conhecimento do corpo e suas relações com 
o ambiente.

Palavras-chave: Corpo, saúde, cuidado de si, percepção do corpo e meio ambiente.
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CÓDIGO: SB2514
TÍTULO: SISTEMÁTICA E ECOLOGIA DE ERYTHROXYLUM P. BROWNE (ERYTHRO-
XYLACEAE) NO PARQUE ESTADUAL DUNAS DO NATAL, BRASIL
AUTOR: JANES LUCAS DA COSTA LIMA
ORIENTADOR: JOMAR GOMES JARDIM

Resumo:

Erythroxylaceae Kunth, com ca.  240 espécies compreende quatro gêneros, dos quais três 
(Aneulophus Benth., Nectaropetalum Engl. e Pinacopodium Exell & Mendonça) tem distribui-
ção restrita à África tropical. Erythroxylum P. Browne conta com ca. 230 espécies, com distri-
buição pantropical. No Brasil, são encontradas 130 espécies das quais 74 possuem distribuição 
restrita, podendo ocorrer nas mais diversas formações vegetacionais como fl orestas úmidas 
equatoriais e tropicais e fl orestas decíduas, demonstrando ser um grupo de grande versatilidade 
ecológica. Este trabalho teve por objetivo conhecer a diversidade de Erythroxylaceae no Parque 
Estadual Dunas do Natal, nordeste do Brasil. O presente estudo baseou-se na análise morfoló-
gica das coleções dos Herbários MOSS, PEUFR e UFRN, bem como na observação dos espé-
cimes em campo. No Parque das Dunas, foram registradas, até o momento, cinco espécies: E. 
citrifolium A. St.-Hil, E. passerinum Mart., E. rimosum O. E. Schulz, E. simonis Plowman e E. 
suberosum var. denudatum O. E. Schulz. Estas espécies habitam desde o subosque da restinga 
arbórea até a formação das praias e sopé das dunas. Todas as espécies estão sendo referidas pela 
primeira vez para o Rio grande do Norte. Descrições, ilustrações e dados sobre distribuição 
geográfi ca dos táxons são apresentados.

Palavras-chave: Erythroxylaceae, fl orística, Parque das Dunas do Natal, Mata Atlântica
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CÓDIGO: SB2517
TÍTULO: O EXAME DE ESCARRO COMO AUXÍLIO AO ACESSO DO DIAGNÓSTICO 
DE TB NA ATENÇÃO BÁSICA
AUTOR: DÂNDARA NAYARA AZEVÊDO DANTAS
ORIENTADOR: BERTHA CRUZ ENDERS
CO-AUTOR: ÉRIKA SIMONE GALVÃO PINTO
CO-AUTOR: RAMON EVANGELISTA DOS ANJOS PAIVA
CO-AUTOR: RICARDO ALEXANDRE ARCÊNCIO

Resumo:

A tuberculose é considerada um problema de saúde pública no Brasil cuja responsabili-
dade de controle é conferida aos municípios e competência da Atenção Básica. Dessa forma 
têm-se como objetivos do estudo descrever as ações dos ACS para a realização da baciloscopia 
de escarro e busca ativa no auxilio ao diagnóstico de TB, identifi car as difi culdades dos agentes 
para a realização do exame de escarro e avaliar a estrutura das unidades quanto à capacidade 
para realização do exame de escarro. Trata-se de uma pesquisa avaliativa com abordagem quan-
titativa, realizada com 110 ACS de Natal-RN no período de julho a setembro de 2009. Utilizou-
-se o instrumento estruturado construído a partir do Primary care Assesment Tool (PCAT). Os 
resultados mostram que 73,6% dos SR difi cilmente recusam a colher o escarro; 72,7% das uni-
dades apresentam pote para coleta de escarro; 44,5% possuem um local especifi co para guardar 
o escarro; 42,7% dos agentes difi cilmente instruem os SR a coletar a amostra de escarro; 62,7% 
investigam se as pessoas apresentam tosse quando realizam visitas domiciliares e 85,5% per-
guntam se as pessoas que moram com o doente de TB têm tosse com duração de três semanas 
ou mais. Conclui-se que é necessário implementar um programa de capacitação de ACS para 
estimulá-los a desempenharem as ações de auxilio ao diagnóstico da TB que lhes competem, 
pois devido à defi ciência dessas atividades nas unidades, pondera-se que muitos casos não es-
tejam sendo diagnosticados no município.

Palavras-chave: Busca ativa;Exame de escarro;Agente comunitário de saúde;Tuberculose.
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TÍTULO: PECULIARIDADES ESTRUTURAIS DE UM HEPARINOIDE COM REDUZI-
DO EFEITO ANTITROMBÓTICO
AUTOR: LYANNE CRISTINE DE AZEVEDO FERNANDES
ORIENTADOR: SUELY FERREIRA CHAVANTE
CO-AUTOR: ADRIANA DA SILVA BRITO
CO-AUTOR: ALLAN ROBERTO DIAS NUNES
CO-AUTOR: DAYSE SANTOS ARIMATEIA

Resumo:

A heparina é um glicosaminoglicano sulfatado (GAG) que possui diversas atividades 
de importância farmacológica, podendo interferir em processos biológicos importantes como 
infl amação, proliferação celular e angiogênese. Essas aplicações clínicas podem ser comprome-
tidas por sua potente atividade anticoagulante, que pode causar complicações como hemorragia 
e trombocitopenia. Assim, há um crescente interesse pela pesquisa de análogos da heparina 
(heparinóides) que conservem as propriedades farmacológicas e possuam efeitos colaterais. 
Portanto, propõe-se caracterizar estruturalmente um heparinóide extraído de uma fonte alterna-
tiva, o cefalotórax do camarão Litopenaeus vannamei, invertebrado marinho que representa um 
dos principais produtos de exportação do Rio Grande do Norte, além de avaliar seu efeito an-
titrombótico. Para purifi cação e identifi cação do heparinóide do crustáceo, foram empregadas 
técnicas bioquímicas como fracionamentos, cromatografi as e eletroforeses. A análise estrutural 
do heparinóide mostrou que há predominância de resíduos de ácido glucurônico e de dissacarí-
deos dissulfatados e, ao contrário da heparina de mamíferos, foi incapaz de estimular a síntese 
de heparam sulfato pelas células endoteliais nas concentrações testadas, apresentando, portanto, 
um baixo potencial antitrombótico. Por essa razão, esse composto poderia ser utilizado como 
um modelo para o estudo daquelas atividades onde a atividade antitrombótica da heparina re-
presenta um obstáculo.

Palavras-chave: Heparina; heparinóides; heparam sulfato; atividade anticoagulante.
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CÓDIGO: SB2520
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DAS REGIÕES PROMOTORAS DOS CDNAS HOMO-
LOGOS A SCMUTM1 E SCMUTM2
AUTOR: ANA LÍVIA DE JESUS OLIVEIRA E MELO
ORIENTADOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI
CO-AUTOR: ADILSON SILVA DA TRINDADE
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA

Resumo:

A lesão do tipo 8-oxodG ocorre nas plantas como resultado do estresse oxidante. É im-
portante remover essas lesões devido à possibilidade de haver tranversões do tipo G-C para 
T-A. Já foi demonstrado que o cDNA da cana-de-açúcar scMUTM2 apresenta homologia ao 
gene MUTM de Arabidopsis thaliana (AtMMH), que tem a capacidade de reparo de DNA. No 
entanto, ainda não está claro como se dá a regulação desse gene. O objetivo desse trabalho foi 
de clonar e gerar deleções na possível região promotora do gene scMUTM2 (PMM2). Através 
do método de PCR, foi obtida uma seqüência de 880pb upstream ao gene scMUTM2. Nessa 
sequência foram encontrados vários elementos reguladores de resposta à luz, elementos de 
resposta às moléculas antioxidantes e ao ácido abcísico, o que indica uma possível relação do 
PMM2 com o reparo causado por estresse oxidante. Para caracterizar quais regiões são impor-
tantes para a expressão, foram realizadas deleções crescentes por PCR, na qual dez tipos de 
deleções foram obtidos pelo desenho de oligonucleotídeos iniciadores (primer) para diferentes 
posições de anelamento. O PMM2 foi fusionado ao gene repórter, podendo agora ser testado 
nas plantas. Os fragmentos serão fusionados ao gene repórter glucuronidase (GUS). Os clones 
obtidos desta fusão foram confi rmados por digestão com endonuclease de restrição e sequen-
ciamento. Depois, as construções serão utilizadas para testar a efetividade do promotor através 
da transformação de plantas.

Palavras-chave: reparo de DNA, cana-de-açúcar, promotor, REB.
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CÓDIGO: SB2521
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO ESTADO SANITÁRIO DO CAMARÃO CULTIVADO NO ES-
TADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AUTOR: EMANUELLY CRISTINA RODRIGUES PEIXOTO
ORIENTADOR: PEDRO CARLOS CUNHA MARTINS
CO-AUTOR: MARÍLIA GABRIELE DE MELO SOUZA
CO-AUTOR: PATRICIA MADRUGA DOS SANTOS
CO-AUTOR: TAMIRIS HENRIQUE FERREIRA

Resumo:

A carcinicultura, entre os anos de 1977 e 2007, cresceu 48% e chegou a superar a pro-
dução oriunda da pesca (FAO, 2009). Porém essa atividade esta fortemente ameaçada pelas 
enfermidades, as quais causam grandes prejuízos à cadeia produtiva. Preocupados com este 
problema, este trabalho teve com objetivo analisar a sanidade do camarão (Litopenaeus vanna-
mei) cultivado no Estado do Rio Grande do Norte. Para o estudo as amostras foram coletadas 
por lotes dos municípios de Ceára Mirim, Guamaré, Carnaubáis, São Gonçalo do Amarante, 
Porto do Mangue e Macaíba, foram fi xados em campo, com solução de Davidson, processadas 
histologicamente sofrendo desidratação, diafanização, parafi nização e emblocamento com pa-
rafi na. Em seguida as lâminas foram coradas pelo método de Hematoxilina e Eosina, conforme 
JUNQUEIRA & JUNQUEIRA (1988). Como resultado foi verifi cado a ocorrência de bacterio-
se, IHHNV, necrose, infi ltração de hemolinfa, LOS, HIPER e NHP. Todas com grau de severi-
dade em torno de 1, o que signifi ca lesões leves e pequena presença de patógenos. A conclusão 
foi que a enfermidade com maior ocorrência, e observada em todas as fazendas, foi a Necrose 
Muscular. Em seguida foi observada a ocorrência de bacteriose e do IHHNV.

Palavras-chave: Camarão marinho, enfermidades, Rio Grande do Norte.
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CÓDIGO: SB2523
TÍTULO: CUSTO-EFETIVIDADE DOS ANTIPSICÓTICOS ATÍPICOS NO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO NORTE
AUTOR: JOYCE MORAIS DA SILVA
ORIENTADOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAUJO FERREIRA

Resumo:

Avaliar o custo e desfechos clínicos quando do uso dos antipsicóticos atípicos: olanza-
pina e risperidona dispensados no Hospital Dr. João Machado,Natal-RN/Brasil. MÉTODOS: 
Foram coletados os dados referentes ao custo unitário de cada comprimido de olanzapina de 
10mg e risperidona de 2mg. A amostra foi de 286 pacientes que fi zeram uso dos antipsicóticos 
estudados no ano de 2007 e 2008, dispensados pelo Hospital Dr. João Machado, Natal, RN 
Brasil. RESULTADOS: Os resultados mostraram que o custo por paciente por ano é de US$ 
3.528,29 para olanzapina e de US$ 305,57 para risperidona. Os pacientes que fi zeram uso da 
risperidona foram re-internados 5,6 vezes contra 4,5 vezes da olanzapina (p= 0,58). Quanto à 
adesão verifi cou-se que 21,7% dos indivíduos que usavam risperidona não aderiram à terapêu-
tica comparado a 18,8% da olanzapina (p=0,65), sendo 1,2 vez maior a chance dos indivíduos 
que consomem risperidona não aderirem à terapêutica. Em relação ao uso de medicamento 
associado observou-se que: 58,19% dos indivíduos que usam olanzapina e 57,4% que usam ris-
peridona associam  outros fármacos (p=0,5).  A presença de efeitos adversos foi constatada em 
64,5% dos pacientes que consumiram risperidona e 78,2% com a olanzapina, sendo a chance 
de apresentá-los 02 vezes maior para os que consomem olanzapina (p&#61500;0,02). Entre os 
efeitos adversos mais comuns se destacam: aumento de peso, aumento de apetite, ansiedade, 
insônia e inquietação.

Palavras-chave: Esquizofrenia, custo, desfecho, antipsicóticos atípicos
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE CDNAS IDENTIFICADOS EM BIBLIOTECAS SUB-
TRATIVAS DE TOMATEIRO
AUTOR: ISABEL ANDRADE LOPES DE SOUSA
ORIENTADOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI
CO-AUTOR: RENATA KALINE SOUZA ESTEVAM

Resumo:

O gênero Lycopersicon possui 9 espécies selvagens que evoluíram em locais distintos. 
Diferente do tomateiro cultivado (S. lycopersicon), a espécie S. pimpinellifolium possui infl o-
rescência com abertura simultânea de 15-30 e por isso maior número de fl ores que o cultivado 
Micro-Tom (L. esculentum). Considerando desta diferença é importante prospectar genes que 
possam estar associados com a produção de fl ores e frutos. Para isto foram construídas em nos-
so laboratório bibliotecas de cDNA subtrativas, das sequências identifi cadas foram escolhidas 
2 para análise in silico e outra para construção de cassetes de super-expressão em orientação 
senso e anti-senso. Para sequência de tomateiro homologa a OSMONTIN foram encontradas 
homologias nos bancos de Medicago truncatula e Arabidopsis thaliana com algumas duplica-
ções; no milho foi encontrada 1seqüência e em Triticum aestivum 5. Nem todas as sequên-
cias codifi caram domínios funcionais completos, mas a maioria era domínio da super-família 
Thaumatina. Para a homóloga à PROTEINASE INHIBITORII foram encontradas seqüência no 
banco de dados apenas da família solanacea, mais de 16 seqüências. Na construção do cassete 
para ARP (Auxin Repressed Protein) foram utilizadas as enzimas de restrição SpeI e SacII. Esta 
construção foi confi rmada por PCR e digestão dos potenciais clones obtidos. Como perspec-
tivas temos a obtenção do cassete de super-expressão em orientação senso e a construção de 
árvores fi logenéticas a partir das analises in silico.

Palavras-chave: tomate, analise in silico, cassetes de super-expressão
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CÓDIGO: SB2527
TÍTULO: ESTUDO DA BIOEQUIVALÊNCIA DO NAPROXENO
AUTOR: ELISANIA LILA TEODOSIO DA SILVA
ORIENTADOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAUJO FERREIRA

Resumo:

O presente trabalho objetivou realizar estudo comparativo entre a suspensão industriali-
zada de naproxeno sódico (Flanax®) e as obtidas de diferentes farmácias de manipulação na 
mesma dosagem (25 mg/mL) visando avaliar a qualidade dos produtos magistrais. Para isso, a 
metodologia para determinação do teor de naproxeno foi validada e foram realizados testes fí-
sicos e físico-químicos de controle de qualidade, tais como descrição das características físicas 
e organolépticas, determinação do volume, pH, doseamento e identifi cação. O método proposto 
para o doseamento, por cromatografi a líquida de alta efi ciência, mostrou precisão, exatidão, 
linearidade e especifi cidade. Realizou-se estudo comparativo de suspensões manipuladas por 
seis diferentes farmácias denominadas de A, B, C, D, E e F, bem como da suspensão referência 
denominada ?R?. Os produtos C e E foram reprovados no teste de descrição das características 
físicas e organolépticas. Quanto aos valores de pH encontrados, três amostras apresentaram 
resultados fora das especifi cações (C, E e F) e quanto ao teor, as amostras B, C e E apresenta-
ram valores abaixo e a amostra F apresentou valor acima do especifi cado. Apenas os produtos 
R, A e D apresentaram resultados satisfatórios nos testes a que foram submetidos. Os valores 
encontrados indicam a necessidade de uma maior fi scalização e controle na manipulação destes 
produtos de forma a garantir a segurança do paciente e da farmácia.

Palavras-chave: naproxeno sódico, controle de qualidade físico-químico
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Resumo:

Pretende-se investigar a biologia reprodutiva da tilápia do Nilo com ênfase na descrição 
histológica de gônadas, com o intuito de contribuir com o conhecimento sobre reprodução de 
peixes. Foram coletados 20 exemplares com o uso de rede de captura (tarrafa) presentes em 
tanques de cultivo mantidos em um Assentamento na cidade de Ceará-Mirim/RN. Em seguida 
os animais foram levados vivos ao laboratório de Histologia do Departamento de Morfologia 
da UFRN, onde foram sacrifi cados com o uso de anestésicos. Após a biometria e registros dos 
dados, os animais foram dissecados para identifi cação do sexo a partir da exposição das gôna-
das sendo retiradas e fi xadas em Bouin. Realizaram-se técnicas rotineiras de histologia, onde 
o material foi corado em H-E e PAS e analisados utilizando-se microscópico.  Analisando-se 
o aspecto microscópico, foi possível caracterizar a morfologia das células germinativas de fê-
meas encontrando-se cinco fases distintas de ovócitos: cromatina-nucleolar (I), perinucleolar 
(II), formação da vesícula vitelínica (III), vitelogênese (IV) e maduro (V), e para os cortes 
histológicos nos machos foram identifi cados: espermatogônias, espermatócito I, espermatócito 
II, espermátide e espermatozóides. O método de análise histológica das gônadas permitiu um 
diagnóstico mais seguro em relação ao desenvolvimento espermático do animal, contribuindo 
com pesquisas sobre a biologia reprodutiva de espécies potenciais para aquicultura, ampliando 
as possibilidades de seu cultivo.

Palavras-chave: gônadas, histotécnica, Oreochromis niloticus, reprodução
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTIHEMOSTÁTICO E ANTITUMORAL DO 
HEPARAM SULFATO EXTRAÍDO DE CRUSTÁCEOS
AUTOR: DEBORAH RAMOS CARDOSO BANDEIRA
ORIENTADOR: FERNANDA WANDERLEY DE OLIVEIRA
CO-AUTOR: ANA KATARINA MENEZES DA CRUZ
CO-AUTOR: FERNANDA MARQUES DE AZEVEDO
CO-AUTOR: RAYANI UMBELINO REIS

Resumo:

O heparam sulfato (HS)  e a heparina (Hep) são glicosaminoglicanos(GAGs) que apre-
sentam grande semelhança estrutural e participam de importantes eventos  biológicos como a 
hemostasia , a infl amação e a proliferação celular. Embora a heparina seja a principal droga 
anticoagulante, seu uso pode trazer efeitos colaterais como as hemorragias e plaquetopenia. Por 
tanto, existe uma grande busca por compostos derivados e análogos de heparinas que apresen-
tem menos efeitos indesejáveis. Neste sentido, no nosso laboratório são realizadas pesquisas 
utilizando organismos marinhos como fontes alternativas de GAGs. Foram obtidos GAGs ex-
traídos da cabeça de camarão(Litopenaeus vannamei) pelos processos de delipidação, proteó-
lise, fracionamento com acetona e cromatografi as. Análises eletroforéticas mostram a presença 
de GAG análogo ao heparam sulfato(CTH). Estudos do efeito do CTH sobre os eventos da 
hemostasia mostraram que este apresenta baixo potencial anticoagulante, e reduzido efeito anti-
-hemostático quando comparado a Hep padrão. Assim, o CTH possui baixa atividade antihe-
mostática e pode servir para a investigação da sua ação em outras atividades biológicas, onde 
o risco hemorrágico não é conveniente. A análise do efeito do CTH sobre a proliferação celular 
mostrou uma signifi cante atividade  anti-proliferativa deste composto comparado aos padrões 
de Hep e HS. Esses estudos poderão contribuir  para o desenvolvimento de novos agentes te-
rapêuticos.

Palavras-chave: Litopenaeus vannamei. Heparam sulfato. Anticoagulante. Antitumoral.
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CÓDIGO: SB2535
TÍTULO: A INFLUÊNCIA DOS FATORES AMBIENTAIS E A DETERMINAÇÃO DA 
PREVALÊNCIA DA INFECÇÃO POR NHP EM CAMARÕES MARINHOS LITOPENAEUS 
VANNAMEI NAS FAZENDAS DO RIO GRANDE DO NORTE
AUTOR: KELIANE GOMES RIBEIRO
ORIENTADOR: REGINA DE FATIMA DOS SANTOS BRAZ
CO-AUTOR: MARIA PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA

Resumo:

A carcinicultura é uma atividade sócio-econômica importante para o Nordeste, pois gera 
muitos empregos. O Rio Grande do Norte está entre os maiores produtores dessa região. Porém, 
esse agronegócio vem sofrendo com o aparecimento de doenças, principalmente as infecções 
virais e bacterianas. Das doenças bacterianas importantes destaca-se a hepatopancreatite ne-
crosante NHP causada por uma bactéria semelhante a riquettsia que afeta severamente a pro-
dução gerando perdas econômicas. O objetivo do presente trabalho foi avaliar estatisticamente 
os parâmetros ambientais que estariam infl uenciando o surgimento da NHP e determinar a 
prevalência dessa infecção nas fazendas de camarão marinho Litopenaeus vannamei do RN. 
Para determinação da prevalência da NHP foi extraído o DNA do hepatopâncreas de 644 ca-
marões coletados em 27 viveiros de 12 fazendas do Rio Grande do Norte. A bactéria da NHP 
foi detectada pela reação da polimerase em cadeia (PCR). O produto da PCR foi observado 
por eletroforese em gel de poliacrilamida 8%. A infecção NHP foi detectada em 17/27 viveiros 
(62%). A prevalência de NHP variou de 3% a 73%. Com relação aos parâmetros ambientais, a 
temperatura variou de 25,7°C a 30,6°C, a salinidade de 0 a 57ppm e a densidade de estocagem 
de 10 a 40 camarões/m2. A análise estatística por Regressão Logística Múltipla indicou que a 
salinidade e temperatura, mas não a densidade de estocagem, infl uenciam direta e signifi cativa-
mente a prevalência de NHP.

Palavras-chave: Carcinicultura, NHP, L. vannamei, PCR, parâmetros ambientais.
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CÓDIGO: SB2538
TÍTULO: DESCRIÇÃO DA REPRODUÇÃO DE MIMUS GILVUS NO RIO GRANDE DO 
NORTE
AUTOR: THANYRIA POLLYNEIDE FRANÇA CÂMARA
ORIENTADOR: MAURO PICHORIM
CO-AUTOR: DAMIÃO VALDENOR DE  OLIVEIRA
CO-AUTOR: MARTINA FONSECA MARTINS
CO-AUTOR: TONNY MARQUES DE OLIVEIRA JÚNIOR

Resumo:

Mimus gilvus (Aves: Mimidae) é um passeriforme com ampla distribuição na Améri-
ca Central e do Sul, porém, dados sobre sua biologia reprodutiva são escassas. Objetivamos 
descrever aspectos de sua reprodução em área de restinga do Centro de Lançamento da Bar-
reira do Inferno (CLBI), localizado entre os municípios de Natal e Parnamirim, RN (5°54?S 
e 35°10?W) e no Campus central da UFRN, Natal. Coletamos dados por meio de busca ativa 
durante os anos de 2008/09. Encontramos ninhos em setembro e outubro de 2009 na área do 
CLBI. O comprimento, largura e peso médios dos ovos (n=2) foram 26,6±1,1mm, 19,5±0,2mm 
e 5,6±0,3g, respectivamente. O diâmetro externo maior dos ninhos variou entre 14 e 19cm, o 
diâmetro externo menor entre 13 e 16,5cm, o diâmetro da câmara incubatória entre 7 e 8cm, a 
profundidade entre 5 e 6cm, a altura do ninho entre 5 e 7cm e a altura em relação ao solo foi 
de 1,1±0,2m. Na UFRN encontramos ninhos entre novembro e dezembro de 2008, e setembro 
e outubro de 2009. Os ovos (n=8) mediram 22,4±1,0mm de comprimento e 14,4±0,6mm de 
largura, pesando em média 4,8±0,4g. Os ninhos variaram entre 18,4 e 19cm, e 12 a 16,5cm em 
relação ao diâmetro externo e interno, respectivamente, e câmara incubatória com diâmetro 
entre 7,5 e 8,5cm e profundidade de 3 a 3,5cm. Estes encontravam-se em média a 5,04±1,8m 
em relação ao solo. Os resultados indicam diferenças de nidifi cação entre as áreas, apontando a 
restinga como local importante para a conservação da espécie no estado do RN.

Palavras-chave: Mimidae; restinga; reprodução; ninhos; UFRN;
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CÓDIGO: SB2539
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIPROLIFERATIVA DE COMPOSTOS TIPO 
HEPARINA  (HEPARINÓIDES) OBTIDOS DE CRUSTÁCEOS
AUTOR: JULIANA GALVÃO BEZERRA
ORIENTADOR: GIULIANNA PAIVA VIANA DE ANDRADE SOUZA
CO-AUTOR: ANA KATARINA MENEZES DA CRUZ
CO-AUTOR: RAQUEL HELEN BRITO DE ARAÚJO
CO-AUTOR: TÁBATA LOÍSE CUNHA LIMA

Resumo:

A heparina é um agente farmacêutico de origem animal amplamente utilizado na Medi-
cina desde 1936, a qual pode apresentar atividade anticoagulante, antiinfl amatória, antitumoral 
entre outras. Além de seu efeito anticoagulante, polissacarídeos tipo heparina possuem a capa-
cidade de inibir a proliferação de células tumorais. Entretanto, a aplicabilidade clínica do efeito 
antitumoral de tais polissacarídeos, pode ser comprometida pela sua alta atividade anticoagu-
lante. Por isso, várias heparinas quimicamente modifi cadas com baixa atividade anticoagulante 
têm sido sintetizadas para minimizar esse efeito e aumentar a ação inibitória da heparina no 
crescimento tumoral. Além disso, vários grupos de pesquisa estudam novas fontes de moléculas 
tipo heparina e buscam por compostos que possuam a mesma função da heparina comercial mas 
que ocasione menos reações adversas. Neste trabalho, compostos tipo heparina foram obtidos 
dos crustáceos Ucides cordatus e Chaceon fenneri. Esses compostos foram purifi cados e carac-
terizados, assim como, foi avaliado seu efeito citotóxico frente a células tumorais. O hepari-
nóide do caranguejo U. cordatus foi obtido com 3,0M de NaCl e 0,5v de acetona, enquanto o 
do C. fenneri foi obtido na fração 3,0M. Esses compostos apresentam migração eletroforética 
semelhante à fração de migração rápida da heparina ou heparam sulfato. Os heparinóides dos 
caranguejos U. cordatus e C. fenneri não mostraram efeito citotóxico signifi cativo nas células 
tumorais (HeLa).

Palavras-chave: heparinóides, caranguejos, citotoxidade
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CÓDIGO: SB2540
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO DE METALOPROTEASES EM ÚLCERAS 
CUTÂNEAS DECORRENTES DA INSUFICIÊNCIA VENOSA CRÔNICA
AUTOR: JEANE GONCALVES DE FREITAS
ORIENTADOR: FERNANDO AUGUSTO LAVEZZO DIAS

Resumo:

As úlceras venosas de membros inferiores representam 70% de todas as úlceras. O impac-
to psicossocial e econômico dessas lesões crônicas repercutem em elevados custos fi nanceiros 
e em má qualidade de vida aos pacientes acometidos.Envolvidas no processo de remodelação 
tecidual estão as metaloproteinases da matriz(MMPs), dentre as quais as gelatinases A(MMP-2) 
e B(MMP-9) são de interesse especial nas úlceras venosas uma vez que sua expressão e ativi-
dade nas úlceras crônicas tendem a ser aumentadas.Neste trabalho,utilizou-se para extração do 
exsudato de úlcera venosa o método “swab”(bastão com algodão estéril na ponta),um método 
minimamente invasivo.Para avaliação da expressão e atividade enzimática de MMP-2 e -9, 
utilizou-se o método de zimografi a.O método de coleta através de swab demonstrou ser um 
método viável, visto que, apesar da quantidade pequena de fl uido coletado, foi possível obter 
uma concentração protéica total adequada para o método de análise. Através da zimografi a foi 
possível observar que a quantidades de proteína total da amostra carregadas no gel de zimo-
grafi a entre 0,125μg e 0,5 μg e um tempo de ativação enzimática (à 37º C) de 19 horas foram 
parâmetros adequados e de melhor resultado para a análise da atividade gelatinolítica.Portanto, 
a coleta através do método de swab é um método minimamente invasivo,estéril,rápido,de fácil 
manuseio e efi caz para a coleta de fl uido de úlcera venosa com o objetivo de análise da ativida-
de enzimática e expressão basal de MMPs.

Palavras-chave: Úlcera venosa, metaloproteinase, gelatinase, Zimografi a
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CÓDIGO: SB2543
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE MOTORA DE SAGUIS SOB CONDIÇÕES AM-
BIENTAIS CONSTANTES APÓS A DISSOCIAÇÃO EM SEGUIDA A UM DIA DE COIN-
CIDÊNCIA
AUTOR: ANDREIA VARELA DE MELO
ORIENTADOR: JOHN FONTENELE ARAUJO
CO-AUTOR: CRHISTIANE ANDRESSA DA SILVA
CO-AUTOR: DIEGO ALEXANDRE DA CUNHA FERNANDES

Resumo:

A ritmicidade biológica é uma característica extremamente importante por promover uma 
organização temporal interna na fi siologia e no comportamento dos seres vivos e possibilitar 
a sincronização ao ambiente externo. O sistema circadiano é o responsável pela geração e sin-
cronização dos ritmos circadianos. Esse trabalho teve como objetivo avaliar a atividade motora 
de Callithrix jacchus  sob condições ambientais constantes após um dia de coincidência de um 
ciclo claro escuro de 21h. Foram utilizadas 5 saguis fêmeas adultas em T21 por 22 dias e depois 
sob claro constante durante 7 dias, a partir de um dia de coincidência do dia  subjetivo com a 
fase de claro do ciclo CE. Pela análise visual dos actogramas e periodogramas foi observada a 
expressão de dois ritmos circadianos da atividade motora, um sincronizado ao ciclo CE e outro 
não sincronizado correspondendo ao ritmo em livre curso. Pelo teste de Rayleigh observou-se 
um agrupamento signifi cativo no início da fase da atividade no primeiro dia do CC para a maio-
ria dos animais. Por outro lado não foi encontrada correlação signifi cativa entre os períodos 
endógenos no T21 e no CC apesar dessa ser observada visualmente nos actogramas. Portanto, 
nossa hipótese é que o componente endógeno refl ete o funcionamento do sistema circadiano e 
que o componente sincronizado estava coordenando a fase da atividade motora no T21, refor-
çando a hipótese de que o sistema circadiano é multioscilatório.

Palavras-chave: sagüi, ritmos circadianos, dissociação, dessincronização interna.
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CÓDIGO: SB2546
TÍTULO: EFEITO DA SUPERFÍCIE DE TITÂNIO NITRETADA SOBRE A EXPRESSÃO 
DE INTEGRINAS EM CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS DA VEIA UMBILICAL
AUTOR: SARA LIMA CORDEIRO
ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA
CO-AUTOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR
CO-AUTOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA
CO-AUTOR: MOACIR FERNANDES DE QUEIROZ NETO

Resumo:

Implantes são produzidos a partir de uma grande variedade de biomateriais, sendo im-
portantes ferramentas para a medicina e odontologia. Molhabilidade, composição química e 
rugosidade da superfície são propriedades deste biomaterial que infl uenciam diretamente na sua 
interação com as células.  Este trabalho teve como objetivo avaliar a infl uência da rugosidade 
média (Ra) de superfícies de titânio (TiCP) bombardeadas por argônio sobre a diferenciação de 
pré-osteoblastos e a expressão de integrinas em células cultivadas sobre estas superfícies. Para 
os discos de TiCP (superfícies lisa e bombardeada com argônio) foi mensurado o parâmetro Ra 
de 14 e 95nm, respectivamente. Células MC3T3-E1 e osteoblastos foram cultivadas em meio 
&#945;-MEM 10% SFB. A diferenciação celular foi avaliada por dois métodos. 1) Atividade da 
fosfatase alcalina (ALP), por kit p-nitrofenilfosfato: foi observado que após 14 dias a produção 
de ALP foi maior nas células sobre ambas superfícies de Ti em relação ao plástico da placa (p< 
0,05), esse fato comprova o potencial osteointegrável. E 2) pela expressão da osteocalcina nas 
células que avaliada por citometria de fl uxo: após 14 dias de cultura sobre ambas superfícies de 
Ti e sobre o plástico de placas de cultura de 24 poços, não revelaram diferença signifi cativa na 
expressão deste marcador. Através de  imunofl uorescencia, não se obteve resultados conclusi-
vos sobre a expressão de integrina &#945;5 na superfície de osteoblastos.

Palavras-chave: Implante, Biomaterial, Plasma, Integrina



SB - Saúde e Biológicas

184

CÓDIGO: SB2554
TÍTULO: DETECÇÃO DE ALVOS CRÍPTICOS E CONSPÍCUOS POR SAGÜIS (CALLI-
THRIX JACCHUS) MACHOS CATIVOS, SOB DIFERENTES NÍVEIS DE INTENSIDADE 
DE LUZ
AUTOR: FÁBIO BATISTA FREITAG
ORIENTADOR: DANIEL MARQUES DE ALMEIDA PESSOA

Resumo:

É inegável a grande importância que o sentido da visão proporciona aos indivíduos que 
apresentam esse tipo de sensibilidade. Para podermos perceber visualmente o mundo à nossa 
volta, energia em forma de luz precisa excitar células especializadas (cones e bastonetes) lo-
calizadas na retina, para posteriormente o sinal ser transduzido, transportado e processado no 
córtex cerebral. Cones e bastonetes atuam por complementariedade, de forma que os bastone-
tes, por serem mais sensíveis à luz, permitem que enxerguemos à noite; e que cones (ativos na 
presença de luz), por poderem captar diferentes faixas de luz visível, possibilitem a nossa visão 
de cores. Uma importante variável a ser levada em consideração quando se estuda a visão de 
cores, é a interferência da intensidade de luz do ambiente sobre a percepção dos animais. Em 
condições de intensidades intermediárias de luz (mesópicas) cones e  bastonetes estariam em 
funcionamento. Assim, uma nova classe de fotopigmentos estaria absorvendo preferencialmen-
te outra parte do espectro de luz visível, proporcionando a melhora na discriminação de cores. 
Neste estudo investigamos se a intensidade de luz infl uencia a detecção de itens alimentares 
crípticos e conspícuos por machos de Callithrix jacchus cativos. Através dos resultados, foi pos-
sível observar que em condições intermediárias de luz, bastonetes estariam participando junto 
com os cones na detecção de luz, melhorando a discriminação de cores dos indivíduos testados.

Palavras-chave: Visão de cores, Callithrix jacchus, Ecologia Sensorial.
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CÓDIGO: SB2556
TÍTULO: OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE COMPLEXOS DE INCLUSÃO DE 
CLORPROPAMIDA E BETA-CICLODEXTRINA
AUTOR: GABRIEL AZEVEDO DE BRITO DAMASCENO
ORIENTADOR: FERNANDA NERVO RAFFIN
CO-AUTOR: ARNOBIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR
CO-AUTOR: KTARINA DANTAS DE MOURA NOBRE

Resumo:

A clorpropamida (CLP) é um hipoglicemiante oral da classe das sulfoniluréias, utilizada 
para o tratamento do diabetes mellitus tipo II sob a forma de comprimidos. Devido a sua baixa 
solubilidade em água, o que afeta diretamente a dissolução do produto fi nal, são necessários 
recursos tecnológicos para o aumento da solubilidade em água. A obtenção de complexos de 
inclusão (CI) de CLP com ciclodextrinas (CD) cumpre este papel, reduzindo o tempo de disso-
lução dos comprimidos. O objetivo do presente trabalho foi validar o método de análise quanti-
tativa por espectrofotometria UV para a CLP a partir de CI com BCD e avaliar as isotermas de 
solubilidade da CLP na presença de BCD, seguindo o modelo proposto por Higuchi & Connors. 
A metodologia foi validada de acordo com os parâmetros estabelecidos pela ANVISA e foi ob-
servado um pico de absorção máxima em 232 nm para a CLP, linearidade no intervalo estudado 
(2 a 24 μg/mL), r2=0,9997%, repetibilidade (DPR=2,8%) e reprodutibildiade (DPR=2,88%) e 
exatidão (99,57%).  O estudo de isotermas consistiu na adição de CLP em excesso à concen-
trações crescentes de BCD, mantido à temperatura de 25ºC por 72h com agitação em banho de 
ultrassom a cada 12h. O efeito ionizante do pH foi ainda investigado. Foi determinada a quanti-
dade de CLP em cada concentração de BCD pela metodologia validada e construída a isoterma 
de solubilidade. O complexo formado foi do tipo AL com estequiometria 1:1 e sua constante de 
estabilidade foi calculada em K = 175,7M-1.

Palavras-chave: Complexos de Inclusão. Solubilidade. Clorpropamida
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CÓDIGO: SB2562
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA IMUNOFENOTIPAGEM POR CITOMETRIA DE FLUXO NO 
DIAGNOSTICO DAS LEUCEMIAS AGUDAS EM PACIENTES ATENDIDOS NO HEMO-
NORTE NO ANO DE 2009
AUTOR: FERNANDO DE CARVALHO AQUINO
ORIENTADOR: GERALDO BARROSO CAVALCANTI JUNIOR
CO-AUTOR: ANDREA LUCIANA ARAUJO DA CUNHA
CO-AUTOR: ERICA AIRES GIL
CO-AUTOR: ROBERTO CHAVES DE VASCONCELOS

Resumo:

INTRODUÇÃO:O emprego de anticorpos monoclonais na realização de imunofenotipa-
gem  tornou-se exame rotineiro no diagnóstico de neoplasias relacionados à novas perspecti-
vas terapêuticas.O estudo objetiva realizar imunofenotipagens de leucemias agudas em painel 
de anticorpos monoclonais e correlacionar estes dados com aspectos clínicos e laboratoriais. 
MÉTODOS:Foram tratadas amostras de aspirado de medula óssea de 134 portadores de leuce-
mias agudas em um painel de anticorpos monoclonais direcionados a antígenos linfóides (CD
1a,CD2,CD3,CD5,CD7,CD8,CD4,CD10,CD19,CD22,CD79a),mielóides e monocitários(CD1
3,CD33,CD15,CD11b),além de CD34,CD45,HLADR,CD117 e TdT, sendo as imunofenotipa-
gens geradas por citometria de fl uxo. RESULTADOS:Dos casos analisados, 59 (44%) foram 
leucemia mielóide aguda (LMA) e 75 (56%)leucemia linfóide aguda (LLA).Nas LMAs, obser-
vou-se predomínio de indivíduos do sexo masculino com idade acima de 20 anos satisfazendo 
a 71(53%)dos casos.Em relação à LLA,houve predomínio de indivíduos do sexo masculino em 
42 casos(56%),e com idade abaixo dos 20 anos.Quanto à classifi cação citomorfologica FAB, 
observou-se nas LMAs um predomínio de subtipo M4 (mielo-monocítico) ao passo que nas 
LLA ocorreu o subtipo L2 nas LLA-T e L1 nas LLA do tipo pré-B. CONCLUSÕES:O estudo 
mostra a importância da caracterização imunofenotípica de células leucêmicas e suas classi-
fi cações citomorfologicas como fator importante na escolha da melhor opção terapêutica na 
previsão das leucemias agudas.

Palavras-chave: Imunofenotipagem,Citometria de fl uxo,Leucemia aguda
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CÓDIGO: SB2563
TÍTULO: SEQUELAS INVISÍVEIS E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE UM GRUPO DE 
ACIDENTADOS DE TRÂNSITO TERRESTRE
AUTOR: RAFAELE CARLA DE ARAUJO MAIA
ORIENTADOR: REJANE MILLIONS VIANA MENESES

Resumo:

Introdução: O Brasil ocupa a segunda posição entre mortes de causas externa e é reco-
nhecido como um recordista mundial em de acidentes de trânsito. Ocorre cerca de 110 mil aci-
dentes/ano ou 300 acid./dia. Contudo, se considerarmos as ocorrências fatais que não são com-
putadas como ligadas ao trânsito além das sub-notifi cações de acidentes não fatais, o número 
de mortes seria maior. Objetivo Geral: Com base na Teoria das Representações Sociais (TRS), 
proposta por Durkheim o presente estudo objetivou pretende identifi car às características psi-
cossociais dos acidentados de trânsito terrestre, bem como de seus familiares. Metodologia: 
Caracteriza-se como um estudo exploratório quanti-qualitativo de amostra aleatória. Respei-
tando os preceitos éticos da Resolução nº 196/CNS/1996, a pesquisa previamente submetida e 
aprovada pelo CEP-HUOL (CAAE - 0144.0.051.294-09). Posterirmente o estudo foi realizado 
com acidentados de trânsito do Complexo Hospitalar Monsenhor Walfredo Gurgel (Natal-RN) 
cuja coleta se deu pela aplicação de formulários e entrevistas semi-estruturadas para reconhecer 
as representações sociais, os aspectos sociais, econômicos, culturais, hábitos de vida e perspec-
tivas futuras com os acidentados e seus familiares. Considerações Finais: No fi m da pesquisa 
constatou-se que 57% dos acidentados eram casados e mantenedores da renda familiar repercu-
tindo em seqüelas invisíveis que perpassam incapacidades físicas e comprometendo também a 
capacidade psicossocial.

Palavras-chave: Representações Sociais, Acidentados de Trânsito, Seqüelas Invisíveis
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CÓDIGO: SB2564
TÍTULO: PURIFICAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE ATIVIDADES HETERÓLOGAS DE 
LECTINAS DA ESPONJA CINACHYRELLA APION
AUTOR: PHELIPPE EMMANUEL DE LIMA NASCIMENTO DE MELO
ORIENTADOR: ELIZEU ANTUNES DOS SANTOS

Resumo:

Lectinas são proteínas não imunológicas que se ligam a carboidratos, e não exibem ati-
vidade enzimática. As lectinas estão presentes em quase todos os organismos vivos, ou seja, 
microrganismos, animais e plantas. Nos invertebrados marinhos, a maioria das lectinas encon-
tradas pertence à família de lectinas do tipo-C. Devido ao fato das lectinas terem a habilidade 
de ligar-se a carboidratos e promover a aglutinação de diferentes células, tais como bactérias e 
outros patógenos invasores, é razoável assumir que essas moléculas possuem um considerável 
e potente papel nas reações de reconhecimento do não-próprio nos invertebrados. Neste tra-
balho nosso grupo busca purifi car, caracterizar e testar as diversas funções das lectinas contra 
diferentes patógenos, tais como, bacterias e fungos. Exemplares de esponjas marinhas da espé-
cie Cinachyrella apion foram coletados na Praia de Santa Rita. Proteinas foram extraidas com 
tampão Tris-HCL 50mM pH7,5. O extrato bruto obtido foi fracionado com diferentes volumes 
de acetona. Posteriormente métodos de cromatografi as de afi nidade IgG anti-CvL e troca iônica 
DEAE-celulose foram usados no isolamento das lectinas. A detecção das mesma foi feita por 
ensaios de hemaglutinação com os grupos sanguineos ABO. A fração escolhida neste trabalho 
foi a Fração 0,5 (volumes de acetona/volume de extrato bruto) depois da analise da afi nidade 
por determinados grupos sanguineos e a inibição por diferentes carboidratos.

Palavras-chave: Lectina, invertebrados marinhos, Cinachyrella apion.
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CÓDIGO: SB2567
TÍTULO: A SISTEMATIZAÇÃO DE CONTEÚDOS NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
AUTOR: JOAQUIM MAFALDO DE OLIVEIRA NETO
ORIENTADOR: JOSE PEREIRA DE MELO

Resumo:

O presente trabalho teve os seguintes objetivos: a) analisar propostas pedagógicas na 
literatura da área que oferecem subsídios para a sistematização do conteúdo da Educação Fí-
sica escolar; b) Identifi car elementos teórico-metodológicos que possibilitem a sistematização 
de conteúdos na Educação Física escolar; c) Contribuir para o ensino da Educação Física na 
escola, compreendendo mensagens na arte da sistematização dos conteúdos. Este estudo carac-
terizou-se com base na técnica de análise de conteúdo. O corpus de análise deste trabalho foi 
constituído, pela Coleção Didática da Educação Física volume 1, 2 e 3, de Elenor Kunz; e “Edu-
cação Física e a Organização Curricular : educação infantil e ensino fundamental”, coordenada 
por Ângela Palma, Amauri Oliveira e José Palma. Para tais, analisamos a partir das categorias 
“a mensagem da sistematização em Kunz” e a “mensagem da sistematização em Palma, Oli-
veira e Palma”, identifi cando subcategorias que confi guraram nossa análise. Concluímos que 
a educação física precisa ser trabalhada de forma sistematizada possibilitando experiências em 
diferentes contextos para alunos, de forma que estes vivenciem manifestações infl uenciadas 
pela cultura, política, economia e história, por meio dos conteúdos existentes de forma suges-
tiva nos PCN’s, tornando as crianças, jovens, adolescentes e adultos, que se fi zer de atores no 
cenário da educação física escolar, crítico e autônomos para suas atitudes, hábitos e costumes.

Palavras-chave: Educação Física; Sistematização de conteúdo; Escola.
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CÓDIGO: SB2569
TÍTULO: DETECÇÃO DE COR POR CALLTIHRIX JACCHUS EM CATIVEIRO
AUTOR: POLLYANA GOMES DE SOUZA
ORIENTADOR: FIVIA DE ARAUJO LOPES CAVALCANTI

Resumo:

O Callithrix jacchus (sagui comum), primata endêmico do Brasil, possui uma alimen-
tação onívora, que inclui itens com diferentes níveis de difi culdade para sua aquisição. Para 
otimizar esses custos, os recursos são selecionados como sendo os mais apropriados para a 
sua sobrevivência, cobrindo, portanto, as demandas energéticas do animal. O presente trabalho 
tem como objetivo avaliar o processo aprendizagem por discriminação visual em C. jacchus, 
durante a execução de uma tarefa não familiar de forrageio em cativeiro. A medida utilizada 
será o desempenho em testes de escolha, nos quais será avaliada a associação entre formas ge-
ométricas e o valor energético de diferentes itens alimentares. Dez machos e 10 fêmeas foram 
acompanhados, com o registro da latência para aproximação do aparato, exploração dos itens 
disponibilizados, além do tempo de execução da tarefa. O desempenho de machos e fêmeas será 
a fi m de analisar a infl uência do sexo do animal na execução da tarefa, uma vez que as fêmeas 
nesta espécie são descritas como mais efi cientes na execução de tarefas alimentares.

Palavras-chave: Callithrix jacchus; Alimentação ; Valor energético; Comportamento
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CÓDIGO: SB2575
TÍTULO: AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS CLÍNICOS E MICROBIOLÓGICOS DAS ONI-
COMICOSES EM NATAL-RN
AUTOR: KELITA SARA BEZERRA FRANCO
ORIENTADOR: EVELINE PIPOLO MILAN

Resumo:

Onicomicose é uma infecção fúngica ungueal e representa 20% das doenças das unhas. 
Pode ser causada por dermatófi tos, leveduras e fungos fi lamentosos. Fatores como temperatu-
ra, umidade, área geográfi ca e migração humana interferem na sua epidemiologia e etiologia. 
Faixa etária, aspectos genéticos, sexo, contato direto com o solo e com animais, hábito de an-
dar descalço, manuseio com plantas ou utilização de calçados abertos e contato com piso de 
piscinas, áreas fechadas, aids, diabetes, fumo e doença arterial periférica constituem fatores 
de risco para aquisição de onicomicose. Os objetivos do trabalho são verifi car a incidência de 
onicomicoses, identifi car os agentes etiológicos e avaliar os fatores de risco das onicomicoses, 
classifi car os casos segundo seu aspecto clínico e associar o aspecto clínico à espécie isolada. 
De 277 pacientes avaliados, 206 eram do sexo feminino (74,4%) e 71 (25,6%) do masculino. 
Desses, foram obtidas 353 amostras (sendo 154 provenientes das unhas das mãos e 199 dos pés) 
e destas, 136 (38,5%) resultaram em amostras positivas. Os agentes etiológicos isolados dos 
raspados ungueais foram: Candida albicans 30 (22, 1%), C. não-albicans 83 (61%), Trichospo-
ron spp. 4 (2,9%), T. tonsurans 1 (0,73%), T. rubrum 9 (6,6%), T. mucoides  2 (1,5%) e Fusa-
rium  7 (5,1%). Nossos dados mostram a relevância das leveduras como causa de onicomicose 
no nosso meio, confi rmando estudos anteriores realizados na região Nordeste.

Palavras-chave: Onicomicose; Leveduras; Dermatófi tos.
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CÓDIGO: SB2581
TÍTULO: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E SEQUELAS INVISÍVEIS DOS FAMILIARES 
DE ACIDENTADOS DE TRÂNSITO TERRESTRE
AUTOR: RENATA MELO MAROTO
ORIENTADOR: REJANE MILLIONS VIANA MENESES

Resumo:

Introdução: Segundo a OMS, saúde não é apenas a ausência de doença, mas a situação de 
perfeito bem-estar físico, mental e social. A violência no trânsito tem causado grande impacto 
para o conjunto das aglomerações urbanas brasileiras, além das sequelas invisíveis de grande 
relevância no âmbito familiar. Objetivo geral: Retratar o universo de acidentados de trânsi-
to terrestre do Complexo Hospitalar Monsenhor Walfredo Gurgel (Natal/RN). Metodologia: 
Caracteriza-se por um estudo exploratório quanti-qualitativo no qual está sendo utilizada uma 
amostra aleatória. A coleta dos dados está sendo realizada através da aplicação de formulários 
e entrevistas semi-estruturadas, que visam reconhecer as representações sociais, os aspectos 
sociais, econômicos, culturais, hábitos de vida e perspectivas futuras com os acidentados e seus 
familiares. Considerações parciais: A pesquisa revelou o perfi l dos acidentados de trânsito ter-
restre, sendo de jovens motociclistas do sexo masculino com faixa etária de 20 a 29 anos. Dos 
entrevistados que dirigiam (70%) apenas 21% freqüentaram a auto-escola. Contudo, a maioria 
dos acidentes (69%), aconteceu numa reta, fazendo-nos questionar se tais acidentados estão, re-
almente, aptos para conduzir um veículo. Conclusão: Diante a situação instaurada verifi camos a 
importância da educação no trânsito. Tal medida além de minimizar os custos da saúde pública 
evitaria todo o sofrimento ocasionado pelo acidente para o paciente e família.

Palavras-chave: Representações Sociais, Acidentados de Trânsito, Seqüelas Invisíveis
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CÓDIGO: SB2587
TÍTULO: INFLUÊNCIA DE SUPERFÍCIES COM RUGOSIDADE NANOMÉTRICA NA 
MORFOLOGIA CELULAR
AUTOR: MOACIR FERNANDES DE QUEIROZ NETO
ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA
CO-AUTOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR
CO-AUTOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA
CO-AUTOR: SARA LIMA CORDEIRO

Resumo:

Neste estudo avaliou-se a infl uência da rugosidade nanométrica de superfícies de titânio 
na morfologia de pré-osteoblastos.Utilizou-se discos de TiCP, nos seguintes estados de superfí-
cie: lisa e bombardeada. As superfícies bombardeadas foram obtidas por plasma em atmosfera 
de argônio. Para cada superfície foram mensuradas rugosidade média (Ra) e molhabilidade.  
Células MC3T3-E1 foram cultivadas sobre discos de TiCP por 3,7 e 11 dias. A morfologia das 
células e o biofi lme produzido por elas foram visualizados em microscópio de luz refl etida 
(MLR) e Microscópio eletrônico de varredura (MEV). Para avaliar a infl uência da superfície 
sobre a forma foi mensurado o fator forma. O Ra das superfícies lisa e bombardeada foram 
0,027μm e 0,10μm, respectivamente. Na análise por MLR foi possível observar um biofi lme 
composto de células e matriz extracelular recobrindo a superfície dos discos, contornando seus 
defeitos. A visualização das amostras no MEV revelou células poligonais e alongadas emitin-
do maior número de prolongamentos na superfície bombardeada. O bombardeado por íons de 
argônio produziu superfícies de titânio com rugosidade nanométrica capaz de infl uenciar na 
morfologia de pré-osteblastos aderidos a estas superfícies.

Palavras-chave: Citologia, Titânio, Tratamento de Superfícies
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CÓDIGO: SB2588
TÍTULO: EFEITOS DA ONIVORIA DAS TILÁPIAS SOBRE A DINÂMICA DO PLÂNC-
TON EM MESOCOSMOS
AUTOR: ANGELA MARILIA FREITAS GALVAO
ORIENTADOR: JOSE LUIZ DE ATTAYDE

Resumo:

A disponibilidade de luz nos ecossistemas aquáticos é  importante para o crescimento do 
fi toplâncto,isso leva impactos na estrutura e dinâmica das comunidades aquáticas.Além da luz 
os predadores onivoros também são importantes para essas comunidades, devido a sua ampla 
dieta.O objetivo deste trabalho foi testa a hipótese de que  o peixe juvenil pode reduzir as va-
riações na biomassa fi toplanctônicas e aumentar a persistência do zooplâncton quando compa-
rados aos alevinos zooplânctivoros em dois níveis de luz. . O experimento foi do tipo fatorial 2 
x 3 e consistiu em 6 tratamentosaleatoriamente alocados em 24 mesocosmos, onde dois níveis 
de luz (alta e baixa luminosidade) foram combinados com 3 níveis de peixes (sem peixes, com 
alevinos zooplanctivoros e juvenis onivoros da espécie Oreochromis niloticus). O resultado da 
ANOVA bifatorial com medições repetidas no tempo mostrou um efeito signifi cativo da baixa 
intensidade luz e o efeito do peixe sobre a biomassa fi toplanctônica medida pela concentração 
de clorofi la a,mas não no efeito dos distintos habito alimentar da fase de vida do peixe.Porém, 
a presença do peixe foi signifi cativa na abundância do zooplâncton. Este resultado sugere que a 
biomassa fi toplanctônica pode ser afetada pela disponibilidade de luz, de acordo com seu nível 
crítico, como também afetado pela a estrutura trófi ca, mas não no tipo de pastagem. E apenas 
alguns grupos zooplanctivoros são afetados pela tilápia do Nilo.

Palavras-chave: Radiação solar, onivoria, Biomassa fi toplânctoncica,Tilápia do Nilo
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CÓDIGO: SB2595
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE GENÉTICA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS 
UTILIZANDO O TESTE DE MICRONÚCLEOS COM BLOQUEIO DE CITOCINESE 
(CBMN) EM CULTURA DE LINFÓCITOS HUMANOS
AUTOR: ANDERSON VAZ MOREIRA
ORIENTADOR: VIVIANE SOUZA DO AMARAL

Resumo:

Esse projeto tem como fi nalidade estudar amostras da água do açude da cidade de Lucré-
cia, do Rio Grande do Norte, a fi m de avaliar possíveis riscos à saúde humana com o consumo 
de águas dessa fonte. Na população local, há índice elevado de casos de neoplasias, que podem 
ser causadas por mutações no material genético das células. Com tais informações em mãos, o 
projeto tem como objetivo avaliar se há efeitos genotóxicos, o que indicaria tal possibilidade 
de oncogenia (desenvolvimento de cânceres) nos consumidores. Para avaliar tais efeitos, são 
realizados testes de pesquisa de micronúcleo em plantas (Tradescantia pallida), e tambpem, o 
teste CBMN (Cytokinesis-Block Micronucleous - Teste de micronúcleo com bloqueio de cito-
cinese). Esses testes consistem em detectar micronúcleos induzidos por amostras da água desse 
açude. Tais micronúcleos são indicadores de genotoxicidade. Tanto no teste com Tradescantia 
quanto no CBMN, foi encontrado um número signifi cante de micronúcleos se comparado com 
os grupos controle (negativo e positivo), indicando que, possivelmente, o açude tem potencial 
genotóxico.

Palavras-chave: CBMN, Micronúcleo, Mutagenicidade
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CÓDIGO: SB2598
TÍTULO: POLÍTICA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NO SUS: CAR-
TOGRAFIA DA BIPARTITE, CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE E DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE SAÚDE
AUTOR: JANAYNA PATRÍCIA DE MELO
ORIENTADOR: JANETE LIMA DE CASTRO

Resumo:

O presente trabalho integra uma pesquisa mais ampla sobre como as políticas de gestão 
do trabalho e da educação do Sistema Único de Saúde (SUS) são abordadas nas instâncias de 
gestão e participação social do citado sistema de saúde. Seu objetivo principal consistiu em 
identifi car a inserção da temática da Gestão do Trabalho e da Educação na saúde na agenda da 
Comissão Intergestores Bipartite (CIB/RN) no ano de 2009. A opção, como método de pes-
quisa, foi o estudo de caso para coleta de dados foi feita uma cartografi a das Atas das reuniões 
plenárias da citada instância. Para compreender o funcionamento da CIB/RN se fez necessária 
a participação - como ouvinte - das reuniões da citada comissão. Os resultados da pesquisa fo-
ram: O tema Gestão do Trabalho e da Educação esteve presente em quase todas as reuniões da 
CIB/RN. As questões referentes ao tema Gestão aparecem de forma dominante em relação ao 
tema Educação. Os temas evidenciados foram: No campo da Gestão: movimentação do pessoal 
da Funasa; Contratação de cooperativas de trabalhadores; concurso público para a Estratégia 
Saúde da Família. No campo da Educação: Qualifi cação dos gestores do SUS; Capacitação 
sobre Urgência em Atenção Básica. Talvez ainda não seja possível afi rmar que a política de 
recursos humanos seja considerada prioridade pelos os gestores do SUS, considerando as recla-
mações referentes à desvalorização do trabalho, todavia, é possível afi rmar que essas questões 
já chegaram à agenda dos gestores.

Palavras-chave: Comissão Intergestores Bipartite, Gestão do Trabalho e da Educação.
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CÓDIGO: SB2605
TÍTULO: PADRONIZAÇÃO DE RT-PCR PARA DETECÇÃO DE IMNV E AVALIAÇÃO 
DA PREVALÊNCIA DO VÍRUS EM FAZENDAS DO RN
AUTOR: MARIA PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA
ORIENTADOR: REGINA DE FATIMA DOS SANTOS BRAZ
CO-AUTOR: KELIANE GOMES RIBEIRO

Resumo:

A carcinicultura é uma das atividades econômicas mais rentáveis no RN, ao lado da fruti-
cultura e do petróleo. No RN é cultivada a espécie Litopenaeus vannamei, adequada devido sua 
rusticidade. Porém, as infecções bacterianas e virais que acometem essa espécie vem causan-
do importantes perdas econômicas. Entre os vírus que afetam a carcinicultura no nordeste do 
Brasil estão o Vírus da Infecção Hipodermal e Necrose Hematopoiética (IHHNV) e o Vírus da 
Mionecrose Infecciosa (IMNV). Este vírus com genoma de ssRNA, causa necrose nos múscu-
los dos últimos segmentos abdominais, letargia e diminuição da alimentação, podendo causar 
40-60% de mortalidade. O objetivo deste trabalho foi padronizar uma Reação em Cadeia da 
Polimerase por Transcrição Reversa (RT-PCR) alternativa para detecção do IMNV, utilizando 
primes específi cos. A reação positiva foi detectada através da presença de um fragmento de 
DNA de 258 pb, visualizado na eletroforese em gel de poliacrilamida 8%. De 80 espécimes 
utilizadas para a padronização, 21 foram positivas para o IMNV. Outros pares de oligonucle-
otídeos específi cos para o IMNV, disponíveis na literatura, poderão ser utilizados para obter 
uma melhor padronização da técnica. Este método de detecção do IMNV, bastante sensível e 
específi co, poderá ser aplicado para diagnosticar a saúde de pós-larvas e juvenis do L. vannamei 
susceptíveis ao IMNV.

Palavras-chave: Carcinicultura, IMNV, RT-PCR, Padronização
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CÓDIGO: SB2607
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE COMPETIÇÃO ALIMENTAR ENTRE AS 
ESPÉCIES DE CAMARÃO MARINHO LIOPENAEUS VANNAMEI E FARFANTEPE-
NAEUS SUBTILIS ALOJADOS EM DIFERENTES DENSIDADES
AUTOR: ADRIANO SOARES MOTA
ORIENTADOR: HELDERES PEREGRINO ALVES DA SILVA
CO-AUTOR: DAIANNE JESSICA DINIZ
CO-AUTOR: LEANDRO MOURA DE FREITAS

Resumo:

A introdução de espécies exóticas em um ecossistema pode trazer sérios prejuízos para as 
espécies nativas. Todavia, não sabemos ainda que tipo de interação competitiva poderia desen-
volver-se entre a espécie exótica de camarão marinho Litopenaeus vannamei e a espécie nativa 
Farfantepenaeus subtilis. Diante disso, no presente trabalho foi analisada a possível ocorrência 
de competição alimentar entre L. vannamei e F.subilis alojados simpatricamente em três dife-
rentes condições experimentais: (3-3)- três espécimes de L. vannamei e três de F. subtilis; (3-
2)- três espécimes de L. vannamei e dois de F. subtilis; e (2-3)- dois espécimes de L. vannamei 
e três de F. subtilis. A análise da freqüência de exibição dos comportamentos de monopolização 
do alimento, ingestão de alimento e enterramento nas três condições experimentais mostrou 
que durante a condição 3-2 ocorreu um aumento na frequência de ingestão de alimento para L. 
vannamei e, para F. subtilis,,aumento da monopolização de alimento, diminuição do tempo de 
enterramento e da ingestão alimentar (ANOVA< p<0,05). Estes resultados sugerem aumento 
na competição alimentar entre as espécies alojadas simpatricamente quando F. subtilis estão 
em menor número que L. vannamei, com domínio de L. vannamei sobre as fontes de alimento. 
Todavia, novos estudos são necessários para o melhor entendimento sobre a dinâmica destas 
interações competitivas.

Palavras-chave: espécie exótica, Farfantepenaeus subtilis, competição, alimento
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CÓDIGO: SB2609
TÍTULO: EFEITO DO HORÁRIO E DURAÇÃO DO TRABALHO DOS PAIS SOBRE A 
SONOLÊNCIA DIURNA DE CRIANÇAS NA PRÉ-ESCOLA
AUTOR: FERNANDA FERNANDES KOLODIUK
ORIENTADOR: CAROLINA VIRGINIA MACEDO DE AZEVEDO
CO-AUTOR: ALINE SILVA BELISIO

Resumo:

Fatores sociais tais como o horário escolar e de trabalho sincronizam os ritmos circadia-
nos. Segundo pesquisas recentes, o horário de trabalho dos pais afeta o ciclo sono-vigília de 
adolescentes, portanto o presente estudo visa investigar a relação entre o horário/duração do 
trabalho dos pais e a sonolência diurna em crianças. Participaram da pesquisa 85 crianças de es-
colas públicas e privadas em Natal/RN, através da aplicação do questionário de hábitos de sono 
e de observações da sonolência em sala. Os dados foram divididos em categorias (horários: dia, 
dia/noite e noite; duração: - 20h, 20-40h e + 40h) separadas para pai e mãe. Crianças com pai 
que trabalha dia/noite apresentaram maior sonolência e frequência de cochilos na semana, que 
nos fi nais de semana teve menor duração e início mais tarde, possivelmente devido ao horário 
de interação com o pai. Enquanto, crianças com pai que trabalha 20-40h dormem mais tarde do 
sábado para o domingo do que com pai que trabalha + 40h. As crianças com mãe que trabalha 
+ 40h dormem mais do sábado para o domingo do que com mãe que trabalha entre 20-40h, e 
crianças com mãe que trabalha dia/noite têm uma maior freqüência de cochilos na semana, in-
dicando privação parcial de sono na infância. Porém, a distribuição de indivíduos nas categorias 
foi desigual, difi cultando a análise dos dados. Conclui-se que o horário/duração do trabalho dos 
pais afeta o ciclo sono-vigília de crianças, mas é necessário uma amostra maior para avaliar o 
efeito.

Palavras-chave: ciclo sono e vigília; crianças na pré-escola; trabalho dos pais
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CÓDIGO: SB2612
TÍTULO: RESSINCRONIZAÇÃO DOS RITMOS DE ATIVIDADE MOTORA E VOCALI-
ZAÇÕES DE SAGUI (CALLITHRIX JACCHUS) APÓS CICLO CLARO-ESCURO MENO-
RES QUE 24 HORAS
AUTOR: DIEGO ALEXANDRE DA CUNHA FERNANDES
ORIENTADOR: JOHN FONTENELE ARAUJO
CO-AUTOR: ANDREIA VARELA DE MELO
CO-AUTOR: CRHISTIANE ANDRESSA DA SILVA

Resumo:

A comunicação é um processo no qual um indivíduo busca alterar o comportamento de 
outro através da emissão de sinais, que podem ser acústicos, visuais, táteis ou olfativos. Dentre 
esses se destaca a utilização de sinais sonoros chamados de vocalizações, bastante utilizados por 
diversos animais, dentre eles os primatas arbóreos, como o sagüi comum (Callithrix jacchus), 
espécie endêmica do nordeste brasileiro que vem sendo utilizado vastamente em pesquisas nas 
áreas do comportamento e neurociências. As vocalizações constituem um meio de comunicação 
de grande importância para a organização social desses animais, podendo ainda sua ritimici-
dade diária, atuar como uma pista sincronizadora não-fótica sobre o sistema de temporização 
circadiano, responsável pela geração da ritimicidade expressa por muitos comportamentos e 
variáveis fi siológicas. Neste trabalho foram registradas vocalizações e atividade motora de seis 
fêmeas de Callithrix jacchus, durante o período de transição de ciclos claro/escuro com período 
menor que 24h até ciclos com período de 24h, com o objetivo de avaliar ressincronização dos 
animais durante esse intervalo de tempo, além de comparar as ressincronizações entre os rit-
mos de vocalizações e da atividade motora. Ao fi m da análise dos resultados obtidos podemos 
perceber que a ressincronização do ritmo de atividade motora se deu mais rapidamente que a 
do ritmo diário de vocalizações, provavelmente devido a uma dissociação interna temporária.

Palavras-chave: Callithrix jacchus, vocalizações, ressincronização.
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CÓDIGO: SB2614
TÍTULO: AUSÊNCIA DO HOMEM/COMPANHEIRO NA CONSULTA PRÉ-NATAL: TRA-
BALHO, JUSTIFICATIVA E REPERCUSSÃO
AUTOR: LEONARDO JOSÉ DANTAS PINHEIRO DE ARAÚJO
ORIENTADOR: ROSINEIDE SANTANA DE BRITO

Resumo:

Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, com abordagem qualitativa, com a inten-
ção de responder a seguinte questão: o que as gestantes consideram como motivos que levam 
os companheiros a não freqüentarem a consulta de pré-natal? Assim, objetivou-se identifi car 
razões que motivam a ausência do marido/companheiro nas consultas de pré-natal e descrever 
razões que o leva a não participar desse atendimento. Foi realizado em um Centro de Saúde 
localizado no município de São Gonçalo do Amarante/RN, em 2009, junto a 20 gestantes. Os 
resultados revelaram que o trabalho apresenta-se como principal motivo da ausência do côn-
juge no pré-natal visto que não existem mecanismos de abono para sua falta ao emprego. Foi 
possível identifi car justifi cativas e atitudes do homem diante de sua ausência, predominando a 
realização de promessas e a afi rmação de não gostar dos serviços de saúde. Diante dessa au-
sência a grávida tende a vivenciar sentimentos desagradáveis, visto a afi rmar que a presença do 
companheiro lhe traz bem-estar, alegria, felicidade, segurança, força e conforto. Assim, evita 
refl etir sobre o fato, o que demonstra, dessa maneira, considerar importante a presença do com-
panheiro. No entanto, se faz necessário políticas trabalhistas que garantam o direito ao homem 
de faltar o trabalho para ir ao pré-natal, fomento de programas que estimulem tal participação e 
a conscientização dos profi ssionais que atendem a gestante para viabilizar a presença do com-
panheiro no pré-natal.

Palavras-chave: Enfermagem Obstétrica; Cuidado Pré-Natal; Cônjuge.
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CÓDIGO: SB2615
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO, MODELAGEM E AVALIAÇÃO DE SISTEMAS DE PRO-
DUÇÃO DE RUMINANTES
AUTOR: DIEGO PEREIRA
ORIENTADOR: HENRIQUE ROCHA DE MEDEIROS

Resumo:

O objetivo deste trabalho é mostrar a importância de se fazer escrituração zootécnica 
a qual consiste no registro de todos os eventos que ocorrem no rebanho, sistematicamente e 
utilizá-la como ferramenta para análise de sistemas de produção na pecuária. Para isto, durante 
o primeiro ano do projeto, foi identifi cada uma unidade de produção no Município de Macaíba 
que disponibilizou um banco de dados com informações econômicas e produtivas do rebanho, 
anotadas de março a dezembro de 2009. A análise destes dados permitiu identifi car que os 
desembolsos com a remuneração da mão de obra contratada e encargos sociais somam 52% 
e, a compra de concentrados e medicamentos 32%, correspondendo juntos a 84% do custo 
operacional total de R$9.180,50 no período analisado. Além disto, o investimento em animais, 
arrendamento da terra e recuperação de instalações foi de R$ 51.000,00 e a receita total obtida 
foi de R$9.736,70 de março a abril de 2009. As informações no período anterior a março, não 
puderam ser coletadas devido à falta de pessoas alfabetizadas. Isto mostra como a carência de 
mão de obra alfabetizada no meio rural interfere negativamente no processo de transferência de 
tecnologia e de inovação no agronegócio. Os resultados do sistema demonstram o potencial do 
agronegócio em gerar emprego e renda.

Palavras-chave: sistema de produção, custo operacional total e escrituração zootécnica
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CÓDIGO: SB2616
TÍTULO: SUBSTITUIÇÃO DA SILAGEM DO SORGO PELA SUBSTITUIÇÃO DA SILA-
GEM DO GIRASSOL
AUTOR: IGOR DE PAULA LOPES AURELIANO
ORIENTADOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR

Resumo:

Avaliou-se a análise bromatológica da silagem de sorgo, submetida a cinco diferentes 
níveis de substituições da silagem de girassol, foram uitlizado o cultivar de sorgo BRS Ponta 
Negra e o cultivar de girassol Catissol 01, o material foi picado e condicionado em tambores 
plásticos de 50 L,  em delineamento inteiramente casualizado, com cinco níveis de substituição 
(0,0; 25,0; 50,0; 75,0 e 100,0%) de silagem de sorgo por silagem de girassol com cinco repeti-
ções. As análises bromatológicas das silagens foram as seguintes: matéria seca (MS), matéria 
orgânica (MO), proteina bruta (PB), extrato etereo (EE), fi bra em detergente neutro (FDN), 
fi bra em detergente ácido (FDA), hemicelulose (hem), carboidratos totais (CHOT), carboidra-
tos não fi brosos (CNF), obtiveram análise de variância e de regressão das características bro-
matológicas, por meio do PROC REG do Software SAS (2001). Com o aumento nos níveis de 
substituições do girassol na silagem, aumentou os teores de proteína bruta e gordura, diminuiu 
os teores de fi bra em detergente neutro e carboidratos totais.

Palavras-chave: sorgo, girassol, ensilagem, silo
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CÓDIGO: SB2619
TÍTULO: O SOFRIMENTO MENTAL DE PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS: UM DE-
SAFIO PARA OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
AUTOR: LIVIA CRUZ VILELA CID
ORIENTADOR: GEORGIA SIBELE NOGUEIRA DA SILVA

Resumo:

Este estudo pretende compreender o sofrimento emocional das pessoas que vivem com 
HIV/Aids, a partir da percepção de suas dores, identifi cando suas estratégias de enfrentamento, 
difi culdades e expectativas quanto ao acesso e utilização dos serviços de atenção psicossocial. 
Esta sendo realizada uma pesquisa qualitativa, cuja estratégia metodológica é a entrevistas se-
mi-estruturadas com a utilização de técnica projetiva (uso de “cenas”). A Hermenêutica Gada-
meriana constitui a base fi losófi ca da produção e interpretação das narrativas. Os sujeit os serão 
20 portadores do vírus HIV/Aids escolhidos dentro e fora da OSC Rede Nacional de Portadores 
RNP+/RN. Constata-se entre as situações que mobilizam o sofrimento emocional o medo da 
morte, especialmente da morte civil, da discriminação. A rede de amigos e família representa 
um grande aliado no enfrentamento dessas questões. O advento anti-retrovirais  produziu ne-
cessidades de adaptações, inclusive de auto-imagem. Os dados iniciais apontam a solidão como 
um forte sofrimento emocional e a militância como uma das formas de enfrentamento. Reve-
laram o desejo de uma atenção psicossocial, desconhecem a existência delas e revelam o medo 
da estigmatização nos serviços de saúde. Dar voz aos portadores HIV/Aids possibilitará pistas 
para a construção de estratégias de intervenção no serviços de atenção psicossocial capazes de 
contribuir para a experiência desumanizante da discriminação, por ser esta promoved ora de 
sofrimento emocional.

Palavras-chave: Aids, saúde mental, atenção psicossocial, humanização, hermenêutica
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CÓDIGO: SB2622
TÍTULO: EXTRAÇÃO DE POLISSACARIDEOS BIOATIVOS DE EICHORNIA CRASSI-
PES E ATIVIDADE ANTICOAGULANTE
AUTOR: FERNANDO BASTOS PRÊSA
ORIENTADOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA

Resumo:

Polissacarídeos sulfatados (PS) são moléculas que são encontradas em abundância apenas 
em animais e macroalgas. PS só foram descritos em algumas espécies de vegetais marinhos. PS 
vêm sendo estudados por apresentarem uma gama de atividades farmacológicas e os dados vêm 
mostrando que PS de fontes diferentes apresentam atividades diferentes. Portanto, a descoberta 
de PS de novas fontes traz a possibilidade de se encontrar moléculas com atividades ainda não 
identifi cadas para PS. Assim, teve-se como objetivo neste trabalho identifi car PS de uma fonte 
ainda não estudada (o vegetal Eichhornia crassipes). Para tal o vegetal foi coletado, limpo e di-
vidido em quatro porções vegetativas(raiz, rizoma, pecíolo e folha). Cada porção foi triturada e 
delipidada e submetida à extração dos PS. Dosagem de açucares, sulfato, proteína e eletroforese 
em gel de agarose demonstraram a presença de PS em raiz e pecíolo. Os PS da raiz (mais abun-
dantes) foram submetidos a fracionamento com acetona, resultando em 8 frações ricas em PS. 
Análise da composição monossacarídica demonstrou a presença de galactose, xilose, manose, 
glicose e arabinose nestas frações. Todas elas apresentaram atividade anticoagulante, sendo a 
fração denominada de 1.1v a mais potente. Estudos futuros serão realizados para se identifi car 
outras atividades para estas frações, bem como, para se identifi car as características estruturais 
dos PS bioativos de Eichhornia crassipes.

Palavras-chave: Bioprospecção; Moléculas bioativas; Pontederiaceae
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CÓDIGO: SB2623
TÍTULO: SILDENAFIL NA PREVENÇÃO DA LESÃO INDUZIDA POR ISQUEMIA E 
REPERFUSÃO HEPÁTICA
AUTOR: LAYRA RIBEIRO DE SOUSA LEAO
ORIENTADOR: ALDO DA CUNHA MEDEIROS
CO-AUTOR: AMALIA CINTHIA MENESES DO REGO
CO-AUTOR: ANTONIO MEDEIROS DANTAS FILHO
CO-AUTOR: HILKEA CARLA DE SOUZA MEDEIROS

Resumo:

Objetivo: Avaliar possível efeito protetor do sildenafi l perante as lesões de isquemia e re-
perfusão (IR) em fígado de ratos, através de análises metabólica, histopatológica e biodistribui-
ção do Tc99m-Fitato. Métodos: 12 ratos Wistar foram divididos em dois grupos de 6: Controle 
(C) e Sildenafi l (S). O grupo S foi tratado com citrato de sildenafi l (0,7mg/kg,vo) 30 minutos 
antes do procedimento cirúrgico. A isquemia foi induzida por oclusão dos vasos que suprem os 
lobos mediano e lateral do fígado, usando clip vascular (buldog), nos dois grupos, por 45 min. 
Após a retirada do clip vascular, houve reperfusão por 60 min. Foram analisadas as dosagens 
de TGO, TGP, LDH e a biodistribuição do Fitato-Tc-99m para o fígado. O padrão histológico 
para as lesões encontradas avaliou: Infi ltração de Neutrófi los, Congestão de Sinusoides, Grau 
de Necrose, Vacuolização do Citoplasma. Resultados: O grupo S apresentou lobo direito (sem 
isquemia) com captação do radiofármaco signifi cativamente menor em relação ao C(p<0,001). 
Após a isquemia, o sildenafi l não foi capaz de melhorar a captação radioativa no lobo esquerdo 
(p=0,01). Comparando-se os lobos D e E, a captação radioativa foi signifi cativamente menor 
no lobo E dos ratos C (p<0,005). As provas metabólicas apresentaram decréscimo signifi cativo 
de função hepática no grupo S(p<0,001). A análise histológica verifi cou dano tecidual para os 
animais S(p<0,05). Conclusão: O sildenafi l contribuiu para o agravamento da função hepática 
em modelo de IR.

Palavras-chave: Transplante hepático; isquemia; reperfusão; sildenafi l
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CÓDIGO: SB2624
TÍTULO: DETERMINAR O PERFIL HORMONAL DE MACHOS E FÊMEAS DE CALLI-
THRIX JACCHUS DURANTE O DESENVOLVIMENTO ONTOGENÉTICO
AUTOR: BARBARA PINHEIRO MAIA CAVALCANTI
ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA
CO-AUTOR: DIJENAIDE CHAVES DE CASTRO
CO-AUTOR: KATHIANE DOS SANTOS SANTANA

Resumo:

Existem quatro classifi cações que descrevem o desenvolvimento ontogenético de sagüi 
comum, Callithrix jacchus. Uma nova classifi cação proposta recentemente (LEÃO et al, 2009), 
com base na idade e massa corporal do animal, caracterizou oito estágios de desenvolvimento. 
Neste estudo, descrevemos o perfi l comportamental de animais da espécie C. jacchus vivendo 
em cativeiro em dois grupos familiares, da primeira à 16ª semana, período que abrange quatro 
dos oito estágios do desenvolvimento: Infantil I (INF-I = de 1 a 4 semanas), Infantil II (INF-II 
= de 5 a 12 semanas e Infantil III (INF-III = de 13 a 16 semanas). Os registros comportamentais 
foram realizados duas vezes por semana, de manhã e à tarde, durante 30 minutos. A análise do 
desenvolvimento ontogenético do comportamento alimentar realizada por esta pesquisa de-
monstra que o perfi l da alimentação sólida é signifi cativamente diferente nos estágios I, II e III 
da fase Infantil, evidenciando um perfi l que não pode ser observado com o uso da classifi cação 
de Yamamoto (1993). Estes resultados revelam a importância da nova classifi cação, principal-
mente em estudos nos quais se faça necessário o acompanhamento mais detalhado do desenvol-
vimento de determinados comportamentos, como a transição entre a lactação e a alimentação 
sólida em C. jacchus.

Palavras-chave: sagüi; classifi cações de desenvolvimento ontogenético; alimentação.
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CÓDIGO: SB2628
TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE UMA BIBLIOTECA DE CDNA DO ESCORPIÃO TITYUS 
STIGMURUS
AUTOR: VINICIUS FREIRE DA ROCHA
ORIENTADOR: MATHEUS DE FREITAS FERNANDES PEDROSA
CO-AUTOR: DIEGO DANTAS ALMEIDA
CO-AUTOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI

Resumo:

Acidentes por escorpiões são considerados de importância médico-sanitária, devido à 
grande incidência de acidentes e da potencialidade do veneno que, em algumas espécies, pode 
determinar quadros clínicos graves, às vezes fatais, principalmente em crianças. Os escorpiões 
de interesse médico no Brasil estão agrupados no gênero Tityus e, dentre eles, destacam-se as 
espécies T.serrulatus, T.bahiensis e T.stigmurus. O objetivo deste estudo é obtenção de uma 
biblioteca de cDNA gerada a partir da glândula de veneno do escorpião T.stigmurus (espécie 
predominante no Nordeste brasileiro), para análise, classifi cação, identifi cação do repertório 
de transcritos e obtenção de proteínas recombinantes. Inicialmente, foram obtidos três escor-
piões T. stigmurus, cujas glândulas de veneno foram extraídas, congeladas e estocadas. Em 
seguida utilizadas duas glândulas para extração do RNA total, que foi purifi cado para obtenção 
do RNAm, do qual foram geradas as fi tas de cDNA. Em seqüência será obtida a biblioteca de 
cDNA, cujos clones serão seqüenciados e analisados por Bioinformática na rede, através do 
software ?Blastclient? com os algoritmos BLASTX e BLASTN. Esse trabalho apresenta uma 
perspectiva inédita para a espécie T. stigmurus, onde pela primeira vez poderá ser estabelecido 
o repertório dos transcritos do tecido especializado na produção de toxinas e as proteínas com 
potencial farmacológico poderão ser expressas para caracterização molecular e investigação da 
atividade farmacológica.

Palavras-chave: Biblioteca de cDNA, T. stigmurus, escorpiões
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CÓDIGO: SB2633
TÍTULO: EFEITO DO TRATAMENTO PELO CALOR E INJÚRIA PELO FRIO EM HEMI-
CELULOSE E CELULOSE DE TANGERINAS ‹FORTUNE›
AUTOR: IGOR UCELLA DANTAS DE MEDEIROS
ORIENTADOR: NELY HOLLAND

Resumo:

A injúria pelo frio (IF) é uma desordem fi siológica observada nos tecidos das plantas. 
Acondicionamentos térmicos antes do período de armazenamento a frio tem sido realizados 
com  sucesso para evitar IF. Dentro de tal perspectiva, foram utilizadas tangerinas ‹Fortune›, 
colhidas em Valência - Espanha, as quais sofreram os seguintes tratamentos:  parte dos frutos 
foi diretamente armazenada em câmara fria a 2°C por 60 dias (causa danos por frio), e a outra 
parte dos frutos foi acondicionada a 37°C por três dias (cura) seguido de armazenamento a 
2°C por 60 dias. No tempo zero (frutos recém chegados do pomar), e a cada 15 dias, foram 
retirados os fl avedos (casca) de 10 tangerinas de cada tratamento, os quais foram liofi lizados 
e triturados. A partir dessas amostras, recebidas no Depto de Nutrição da UFRN, foi extraída 
a parede celular (sólidos insolúveis em etanol ? SIE), para determinação das frações pécticas, 
e a partir do material despectinizado,  celulose e hemicelulose. Com a obtenção do SIE dos 
fl avedos verifi cou-se os seguintes rendimentos: o tratamento sem cura, nos dias 0, 15, 30, 45 
e 60, apresentaram respectivamente,  54,21% ± 3,10%;  48,58% ± 2,52%; 50,55% ± 0,86%; 
57,47% ± 1,51% e 56,39% ± 1,57%, já os tratamentos com cura, nos dias 0, 15, 30, 45 e 60, 
obtiveram respectivamente, 54,43% ± 1,55%;  47,78% ± 1,80%; 53,26% ± 2,16%; 55,77% ± 
2,21% e 54,73% ± 9,4% . Verifi cou-se, portanto, que os rendimentos de SIE foram parecidos 
para ambos os tratamentos.

Palavras-chave: Tangerina, dano por frio, parede celular, celulose, hemicelulose, cura



SB - Saúde e Biológicas

210

CÓDIGO: SB2634
TÍTULO: CONDIÇOES DE SAÚDE BUCAL DE IDOSOS - UM ESTUDO PILOTO DE 
BASE POPULACIONAL
AUTOR: TAMIRES CARNEIRO DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: KENIO COSTA DE LIMA
CO-AUTOR: DIVIANE ALVES DA SILVA
CO-AUTOR: ROMERITO LINS DA SILVA
CO-AUTOR: YAN NOGUEIRA LEITE DE FREITAS

Resumo:

O presente estudo propõe uma análise da relação entre as condições de saúde bucal em 
idosos de um município de Macaíba-RN e os fatores sócio-demográfi cos. Para tanto, realizou-
-se o exame das condições de saúde bucal a fi m de avaliar o grau de ataque de cárie (CPO-D), a 
condição periodontal (CPI/PIP) e uso e necessidade de próteses dentárias. Além disso, foi utili-
zado um questionário para caracterização do perfi l sócio-demográfi co. O plano de amostragem 
é de base domiciliar, a partir de setores censitários aleatoriamente escolhidos. Nos quarenta 
indivíduos entrevistados, verifi cou-se uma associação entre o estado civil e o índice CPO-D e 
a presença de saneamento básico e edentulismo, o que não se confi rmou nas demais variáveis. 
As prevalências de edentulismo, sangramento e cálculo dentário foram de, respectivamente, 
52,5%, 66,7% e 83,3%, com exclusão de todos os sextantes em 70% dos indivíduos. Apesar da 
prevalência do edentulismo não ser tão expressiva quanto à nacional (estimada em 75%), o alto 
percentual de sextantes excluídos mostra que, entre os indivíduos não edêntulos, o CPO-D é de 
valor alto, sendo o componente perdido ou dentes indicados a extração os de maior ocorrência. 
Assim, faz-se necessária a adequação de políticas de saúde, sendo o estudo das condições de 
saúde bucal em idosos aliado a busca de uma associação com suas condições sócio-demográfi -
cas importante para auxiliar na compreensão dos fatores intervenientes no cuidado odontológi-
co desses indivíduos.

Palavras-chave: Saúde bucal, idosos e fatores sócio-demográfi cos.



SB - Saúde e Biológicas

211

CÓDIGO: SB2639
TÍTULO: PLANILHA ELETRÔNICA PARA ESTIMATIVA DA EROSIVIDADE DA CHU-
VA EM NATAL (RN)
AUTOR: ISIS SIMONE FORTALEZA GOMES
ORIENTADOR: GUALTER GUENTHER COSTA DA SILVA
CO-AUTOR: ERMELINDA MARIA MOTA OLIVEIRA
CO-AUTOR: LEYDSON PONTES FERREIRA
CO-AUTOR: LIDIANE FAGUNDES DA SILVA MONTEIRO

Resumo:

Os estudos sobre a erosividade da chuva são de extrema importância para o desenvol-
vimento de pesquisas e aperfeiçoamento de técnicas para facilitar a identifi cação das chuvas 
erosivas, e suas consequências, sobre o solo. Portanto, o presente trabalho tem como objetivo 
elaborar planilha eletrônica para estimativa da erosividade da chuva, utilizando dados pluvio-
gráfi cos da Estação Climatológica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)/
Natal-RN. O trabalho foi realizado utilizando registros pluviográfi cos do período de agosto de 
2009 até abril de 2010. A partir dos pluviogramas calcularam-se as variáveis (energia cinética, 
intensidade da chuva e a intensidade máxima no período de 30 minutos), que foram utilizadas 
para estimativa do potencial erosivo das chuvas. Todos esses cálculos foram implementados 
em planilha eletrônica Excel, composta por uma pasta de entrada e outra de saída. O potencial 
erosivo das chuvas para o período de agosto (2009) até abril (2010) foi 619 (agosto), 144 (feve-
reiro), 718 (março) e 71 (abril) (MJ mm ha-1 h-1 mês-1), sendo classifi cado como alto (agosto 
e março) e muito baixo (fevereiro e abril). A planilha eletrônica utilizada para estimativa do 
potencial erosivo das chuvas foi desenvolvida de forma adequada, permitindo maior rapidez e 
facilidade na obtenção dos resultados

Palavras-chave: Potencial erosivo, pluviogramas, precipitação.
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CÓDIGO: SB2640
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE SUBCRÔNICA E ESTUDO COMPORTAMEN-
TAL DO OPUNTIA FICUS INDICA (L.) MILL (CACTACEAE) EM RATOS
AUTOR: CIRO MENDES FREIRE MARINHO
ORIENTADOR: ALINE SCHWARZ
CO-AUTOR: ANA CLAUDIA GALDINO DE ARAUJO
CO-AUTOR: CAIO CESAR MENDES
CO-AUTOR: ISAC DE LIMA FERNANDES

Resumo:

Como a Opuntia fi cus indica é uma espécie amplamente empregada na medicina popular, 
o presente estudo tem como objetivo avaliar a toxicidade subcrônica e alterações comportamen-
tais em ratos tratados por 60 dias com uma solução aquosa dos cladódios da mesma. Ratos fo-
ram divididos em três grupos, dois experimentais, que receberam solução aquosa da planta a 15 
ou 30% (p/v) e um controle que recebeu apenas água. No último dia do tratamento, os animais 
tiveram o comportamento geral mensurado no campo aberto e no labirinto em cruz elevado. 
Após as análises comportamentais os animais foram anestesiados com tiopental para coleta de 
sangue por punção cardíaca e após eutanásia tiveram os órgãos pesados e analisados microsco-
picamente. A razão peso órgão/peso corporal foi usada para o fígado, rim, pâncreas e baço. No 
teste de toxicidade subcrônica a análise estatística empregada mostrou não haver diferenças no 
comportamento geral dos animais experimentais. A triagem fi toquímica realizada revelou pre-
sença de heterosídeos saponínicos, alcalóides e heterosídeos fl avônicos. Os resultados obtidos 
mostraram que a soluções aquosas (15 e 30%) não mostraram toxicidade para ratos e sugerem 
que pode não haver toxicidade também para humanos.

Palavras-chave: Opuntia fi cus indica, toxicidade, ratos
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CÓDIGO: SB2642
TÍTULO: PARCELAS-PADRÃO PARA MONITORAMENTO DAS PERDAS DE SOLO 
POR EROSÃO HÍDRICA EM NEOSSOLO QUARTZARÊNICO DA UNIDADE ACADÊ-
MICA ESPECIALIZADA EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE MACAÍBA (RN)
AUTOR: LIDIANE FAGUNDES DA SILVA MONTEIRO
ORIENTADOR: GUALTER GUENTHER COSTA DA SILVA
CO-AUTOR: ERMELINDA MARIA MOTA OLIVEIRA
CO-AUTOR: ISIS SIMONE FORTALEZA GOMES
CO-AUTOR: THIAGO DE MIRANDA MOREIRA

Resumo:

Este trabalho teve como objetivo instalar duas parcelas-padrão para monitoramento das 
perdas de solo por erosão hídrica em NEOSSOLO QUARTZARÊNICO da Unidade Acadêmica 
Especializada em Ciências Agrárias (UAECA) de Macaíba (RN), contribuindo para melhoria 
da qualidade do ensino por meio de aulas práticas relacionadas com o processo erosivo. O expe-
rimento foi instalado em área experimental da UAECA em fevereiro de 2010. Foram instaladas 
duas parcelas-padrão (4x24 m) distintas (solo sob pastagem e sem cobertura vegetal) cercadas 
com chapas de galvanizadas. Na extremidade inferior das parcelas, foram colocadas calhas co-
letoras, que conduzem a enxurrada até os tanques coletores dos sedimentos. As parcelas-padrão 
para monitoramento das perdas de solo por erosão hídrica foram instaladas adequadamente e 
contribuíram para melhoria da qualidade do ensino por meio do processo ensino-aprendizagem. 
As perdas de solo por erosão hídrica não foram quantifi cadas, em função da baixa pluviosidade 
e erosividade das chuvas ocorridas em 2010 no início do período chuvoso. Apesar disto, os 
alunos da disciplina de Manejo, Conservação e Fertilidade do Solo realizaram aulas práticas 
em campo onde foi possível discutir, visualizar e analisar a importância dos principais fatores 
determinantes do processo erosivo de forma muito mais interativa e participativa.

Palavras-chave: Processo erosivo, pluviosidade, ensino-aprendizagem.
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CÓDIGO: SB2644
TÍTULO: EFEITO DOS POLISSACARÍDEOS DO FUNGO SCLERODERMA NITIDUM 
NA INIBIÇÃO DA PEROXIDAÇÃO LIPÍDICA
AUTOR: THUANE DE SOUSA PINHEIRO
ORIENTADOR: EDDA LISBOA LEITE
CO-AUTOR: ALLISSON JHONATAN GOMES CASTRO
CO-AUTOR: CELINA MARIA PINTO GUERRA DORE
CO-AUTOR: MARÍLIA DA SILVA NASCIMENTO

Resumo:

A excessiva produção de espécies reativas pode culminar em reações de lipoperoxida-
ção, ocasionando ruptura celular.O objetivo deste trabalho foi verifi car o possível efeito de 
polissacarídeos do fungo Scleroderma nitidum na inibição da peroxidação lipídica.Os polis-
sacarídeos de S. nitidum foram obtidos por extração aquosa seguida por precipitação com 
etanol.Os polissacarídeos de S. nitidum apresentam glicose,galactose,manose e fucose como 
componentes(relação molar de 0,156;0,044;0,025;0,066).A inibição da peroxidação lipídica foi 
realizada com base na reação ao ácido tiobarbitúrico com gema de ovo como substrato oxi-
dável.Resumidamente,0,8mL de ovo homogeneizado e 0,5mL de solução de polissacarídeos 
em diferentes concentrações foram misturados e 0,4mL de 25mmol/L FeSO4 foi adicionado 
para  iniciar a reação.Após incubação a 37ºC por 60min,1,0mL de ácido tricloroacético(20%) 
e de ácido tiobarbitúrico(0,8%) foram adicionados,a mistura resultante foi agitada e aquecida 
a 100 ºC por 15min e centrifugado a 6000g por 10min.A absorbância foi medida em 532nm 
e em triplicata.Neste estudo,os polissacarídeos de S. nitidum conseguiram inibir em até 36% 
a lipoperoxidação e exibiram um EC50,ou seja,a concentração do composto capaz de exercer 
50% de sua atividade total de 10,4μg/mL.Assim,pode-se concluir que o precipitado obtido dos 
corpos de frutifi cação de S. nitidum é composto prioritariamente por polissacarídeos e esses 
foram efetivos na inibição da peroxidação lipídica.

Palavras-chave: Polissacarídeos, Peroxídação lipídica, Scleroderma nitidum
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CÓDIGO: SB2645
TÍTULO: O CONHECIMENTO SOBRE O SONO ENTRE ESTUDANTES DE ESCOLA 
PÚBLICA E PRIVADA
AUTOR: LUIZ CÂNDIDO DA SILVA JÚNIOR
ORIENTADOR: IVANISE CORTEZ DE SOUSA

Resumo:

O objetivo deste estudo foi comparar o conhecimento sobre o sono entre adolescentes que 
estudam numa escola particular e numa escola pública. Adolescentes com idade entre 15 e 18 
anos, sendo 212 de uma escola particular e 84 de escola pública, preencheram o questionário 
?A Saúde e o Sono? durante o horário habitual de aula. As questões referentes ao conhecimento 
sobre o sono foram divididas em 7 categorias: 1. conseqüências da privação de sono, 2. fi sio-
logia do sono, 3. importância dos horários de sono, 4. importância do cochilo, 5. substâncias 
e atividades que infl uenciam o sono, 6. duração do sono, 7. infl uência da luz sobre os horários 
de sono. As respostas dos estudantes foram comparadas pelo teste Qui-quadrado (P<0,05). Os 
estudantes da escola particular tiveram um maior número de acertos nas categorias 1, 3 e 4, e os 
da escola pública apenas na categoria 5. Nas categorias 2, 6 e 7 houve igualdade no percentual 
de acertos. Dessa forma, há diferenças no conhecimento sobre o sono entre os estudantes de 
escola pública e privada. O conhecimento que os estudantes têm sobre o sono deve ser levado 
em consideração no desenvolvimento de intervenções educacionais que visam a melhoria da 
qualidade de sono dos adolescentes.

Palavras-chave: adolescentes; conhecimento; escola; sono.
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CÓDIGO: SB2646
TÍTULO: SISTEMA AGROPECUÁRIO DE PRODUÇÃO INTEGRADA DE LEITE
AUTOR: JULIANA PAULA FELIPE DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: ADRIANO HENRIQUE DO NASCIMENTO RANGEL
CO-AUTOR: JULIANA JUSTINO DE ANDRADE
CO-AUTOR: MAYARA LEILANE DE JESUS BARRETO
CO-AUTOR: VIVIANE MAIA DE ARAÚJO

Resumo:

Objetivou-se implementar sistemas de exploração com foco na Produção Integrada de 
Leite, na região agreste do estado do Rio Grande do Norte em nove propriedades leiteiras. Pri-
meiramente criou-se um comitê gestor em junho de 2009, de acordo com as diretrizes, normas 
e regulamentos do Sistema Agropecuário de Produção Integrada (SAPI) para escolha das nove 
propriedades participantes. Antes e durante o transcorrer das atividades do projeto foi realizado 
um planejamento contínuo das ações a serem realizadas. As coletas das amostras de leite cru 
provenientes de tanques de resfriamento para determinação da CCS, composição e CBT (Con-
tagem Bacteriana Total) estão sendo realizadas mensalmente nas propriedades colaboradoras e 
encaminhado para o Laboratório da Clínica do Leite (ESALQ/USP). Até o presente foi realiza-
da coletas referentes aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2010. As visitas técnicas 
para diagnóstico inicial das propriedades foram realizadas entre os dias 19 e 27 de janeiro de 
2010. Posteriormente foram realizadas capacitações com base nos resultados do diagnóstico 
para o setor de ordenha. As nove propriedades ainda não apresentam conformidade com o SAPI 
nos diversos setores diagnosticados, com exceção de uma que se mostrou satisfatória para o 
setor rebanho. As propriedades parceiras necessitam de adequações baseadas nas normas e di-
retrizes da Produção Integrada de leite.

Palavras-chave: boas práticas, certifi cação, qualidade do leite
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CÓDIGO: SB2647
TÍTULO: ANÁLISE DA PREVALÊNCIA DA INFECÇÃO PELO HPV EM MULHERES 
RESIDENTES NOS MUNICÍPIOS DA GRANDE NATAL
AUTOR: BRUNO TARDELLI DINIZ NUNES
ORIENTADOR: JOSE VERISSIMO FERNANDES

Resumo:

O HPV é uma das causas mais freqüentes de DSTs. Neste estudo foi analisada a prevalên-
cia do HPV em mulheres de três municípios da grande Natal, estabelecendo correlações com 
características sócio-demográfi cas. Foram incluídas 80 mulheres com idade variando de 13 a 73 
anos, média 39,3 anos, residentes nos municípios de Parnamirim, Macaíba e São Gonçalo que 
concordaram em participar e responderam a um questionário epidemiológico. Foram coletadas 
amostras de células descamadas do epitélio da cérvice uterina e processadas para a extração de 
DNA. A qualidade do DNA foi determinada através da amplifi cação do gene da &#946;-globina 
humano por meio de PCR. As amostras positivas para &#946;-globina foram analisada para a 
detecção do HPV por PCR utilizando primers genéricos. Os produtos da PCR foram submeti-
dos a uma eletroforese em gel de poliacrilamida seguido de revelação pela prata. Do total de 
amostras analisadas, 21 foram positivas para HPV, revelando uma prevalência geral da infecção 
de 26,2% A prevalência foi maior nas mulheres mais jovens. Constatou-se uma redução taxa de 
prevalência do vírus nas mulheres na faixa etária dos 31 aos 40 anos. As mulheres com maior 
grau de escolaridade e as solteiras apresentaram maiores taxas de prevalência. Com relação 
atividade sexual e reprodutiva, constatou-se maior prevalência da infecção nas mulheres que 
tiveram o primeiro intercurso sexual com idade inferior à 16 anos e  mais de um parceiro sexual

Palavras-chave: HPV, Câncer, Papanicolaou, PCR
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CÓDIGO: SB2650
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE PROPRIEDADES FÍSICAS E TERMODINÂMICAS DE 
POLPAS DA REGIÃO
AUTOR: MAGDIELY STEFANES DE SANTANA VARELA
ORIENTADOR: CAMILA GAMBINI PEREIRA

Resumo:

Os estudos experimentais anteriores das polpas de frutas tropicais para as polpas de gra-
viola, mangaba e pitanga foram estendidos a polpa de caju e dois de seus derivados, o suco e 
a cajuína. O objetivo foi o de avaliar, propriedades de umidade, pH, acidez total, tensão super-
fi cial, ºBrix, atividade água, densidade, condutividade e proteína, além de dados do comporta-
mento com relações: densidade versus temperatura e densidade versus ºBrix. O estudo da visco-
sidade como início de estudos reológicos que determinam a concepção de seu comportamento 
das polpas e sucos para indústria e seus equipamentos.

Palavras-chave: Termodinâmica; viscosidade; mangaba; graviola; pitanga; cajú
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CÓDIGO: SB2652
TÍTULO: PRODUÇÃO DE GLUCANA PARA USO TÓPICO EM FERIDAS COMPLEXAS 
E AVALIAÇÃO DE REAÇÕES ADVERSAS
AUTOR: JESSICA ESCOREL CHAVES CAVALCANTI
ORIENTADOR: VALERIA SORAYA DE FARIAS SALES
CO-AUTOR: IRAMI ARAUJO FILHO
CO-AUTOR: KEYLA BORGES FERREIRA ROCHA
CO-AUTOR: SARAH DANTAS VIANA MEDEIROS

Resumo:

As feridas complexas são lesões cutâneas de difícil cicatrização, dentre as quais se des-
tacam as úlceras venosas. A beta 1,3-glucana é um imunomodulador que tem demonstrado 
acelerar o processo de cicatrização, através da ativação de macrófagos, linfócitos, células NK. 
Este trabalho teve por objetivo produzir a beta 1,3-glucana insolúvel e verifi car a ocorrência de 
eventos adversos locais e/ou sistêmicos com o uso da mesma por via tópica em úlceras venosas. 
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa - CEP/HUOL (protocolo: 147/07) e 
seguiu o modelo de um ensaio clínico não randomizado intragrupo. Foram acompanhados 12 
pacientes atendidos no Ambulatório de Angiologia e Cirurgia Vascular do HUOL/UFRN, com 
idade média de 59 anos, sendo 75% do sexo feminino. Antes do início da terapia e no trigésimo 
dia de seguimento terapêutico foram realizados exames laboratoriais (hemograma e dosagens 
bioquímicas). Foi possível produzir glucana B-1,3 a partir de fermento comum por intermédio 
de hidrólise alcalina e ácida. Não foram observadas, nas avaliações laboratoriais realizadas, 
alterações hematológicas, hepáticas e renais em função do uso da beta 1,3- glucana insolúvel 
por via tópica. Quanto aos eventos adversos locais, alguns pacientes relataram a ocorrência 
de prurido, o qual está associado com o processo de cicatrização e não com reação alérgica. 
Os dados obtidos reforçam a utilização da glucana como uma nova modalidade terapêutica no 
tratamento de úlceras venosas.

Palavras-chave: Imunoterapia; beta1-3 glucana; feridas complexas
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CÓDIGO: SB2653
TÍTULO: SEROTONINA E O SISTEMA DE TEMPORIZAÇÃO CIRCADIANA DO MOCÓ 
(KERODON RUPESTRIS)
AUTOR: TWYLA BARROS DE SOUSA
ORIENTADOR: MIRIAM STELA MARIS DE OLIVEIRA COSTA
CO-AUTOR: JOACIL GERMANO SOARES
CO-AUTOR: JOSÉ RODOLFO LOPES DE PAIVA CAVALCANTI
CO-AUTOR: LEANDRO MOURA DE FREITAS

Resumo:

O ciclo circadiano, em mamíferos, é governado por um marca-passo central, o núcleo 
supraquiasmático (NSQ). O NSQ recebe informação fótica da retina pelo trato retinohipotalâ-
mico, bem como informação não-fótica por outras vias, que ajustam o comportamento do ani-
mal ao ciclo claro-escuro ambiental. O folheto intergeniculado (FIG) origina uma dessas vias 
não-fóticas e age modulando as funções do NSQ. O NSQ e o FIG são infl uenciados por vias 
originadas na rafe mesencefálica, que utiliza a serotonina (5-HT) como neurotransmissor. O 
objetivo deste estudo foi identifi car os grupamentos serotoninérgicos no tronco cerebral e a 
distribuição dos terminais serotoninérgicos no NSQ e no FIG do mocó (Kerodon rupestris), 
um roedor nativo do Nordeste brasileiro, que apresenta atividade crepuscular. Foram utilizados 
dois animais, dos quais obtivemos secções encefálicas coronais e sagitais. As secções foram co-
letadas em seis séries, das quais uma foi corada pelo método de Nissl com thionina, revelando 
a citoarquitetura dos núcleos de interesse, e outras foram submetidos a imunoistoquímica para 
5-HT. Pericários imunorreativos a 5-HT foram identifi cados formando vários grupamentos ce-
lulares ao longo da linha mediana do tronco encefálico, reconhecidos como sendo os núcleos da 
rafe. Terminais imunorreativos a 5-HT foram vistos na porção ventral do NSQ e preenchendo 
todo FIG. Deduz-se que o NSQ e o FIG do mocó têm sua atividade modulada pela 5-HT destes 
núcleos, como em outros roedores.

Palavras-chave: Serotonina, Kerodon rupestris, imunoistoquímica, núcleos da rafe, 5-HT
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CÓDIGO: SB2654
TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE EXPRESSÃO DO RNA MENSAGEIRO E ATIVIDADE DE 
ISOFORMAS DA ENZIMA PEROXIDASE DE ASCORBATO EM PLÂNTULAS DE FEI-
JÃO CAUPI
AUTOR: IVANICE BEZERRA DA SILVA
ORIENTADOR: JOAO PAULO MATOS SANTOS LIMA
CO-AUTOR: ADRYANO STWART FERREIRA GARCAO
CO-AUTOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO
CO-AUTOR: JOAO FELIPE DE SOUSA FILHO

Resumo:

O estresse hídrico é um dos principais fatores limitantes a produtividade vegetal, princi-
palmente no semi-árido do Nordeste brasileiro. Neste contexto, respostas fi siológicas do feijão 
caupi ante ao estresse oxidativo induzido por seca, através do PEG-6000 e pela aplicação do 
inibidor de catalase (CAT), o 3-AT, foram avaliadas. Para tanto, sementes foram germinadas 
em um sistema de rolo de papel toalha (tipo Germitest) e em seguida, plântulas similares foram 
mantidas em solução nutritiva em casa de vegetação. O tratamento com o PEG (17,84%) foi 
aplicado diretamente na solução nutritiva, enquanto que o 3-AT (10 mM) exogenamente com 
o auxílio de um spray nas folhas. Determinações dos conteúdos de H2O2, de peroxidação de 
lipídeos (TBARS) e as atividades de dismutases de superóxidos (SOD), CAT e peroxidases de 
ascorbato (APX) foram efetuadas. Assim como, a análise da expressão dos mRNAs da CAT e 
da APX. O tratamento com o PEG provocou uma redução no crescimento destas plantas e o 
3-AT induziu severos danos nas folhas. Adicionalmente, a atividade de SOD aumentou nos dois 
casos, em contrapartida a CAT que foi reduzida signifi cativamente. Uma tendência inversa a 
da atividade de CAT foi evidenciada na atividade de APX, que foi aumentou em todos os tra-
tamentos, em especial nas plantas com o 3-AT. A expressão do mRNA da CAT foi reprimida, 
enquanto que a APX foi ativada. No entanto, esta ativação do sistema da APX não impediu os 
danos oxidativos as membranas como indicado pelo TBARS.

Palavras-chave: Vigna unguiculata (L.) Walp; Polietilenoglicol; 3-amino-1,2,4-triazol.
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CÓDIGO: SB2655
TÍTULO: EFEITOS CITOTÓXICOS INDUZIDOS PELO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 
EM CÉLULAS HUMANAS DEFICIENTES NO REPARO POR EXCISÃO DE NUCLEOTÍ-
DEOS
AUTOR: JULIANA ALVES BRANDAO
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA
CO-AUTOR: ACARIZIA EDUARDO DA SILVA
CO-AUTOR: JULLIANE TAMARA ARAÚJO DE MELO
CO-AUTOR: TIRZAH BRAZ PETTA LAJUS

Resumo:

As Espécies Reativas de Oxigênio (EROs) são os agentes endógenos mais abundantes 
e tóxicos nos organismos aeróbios. O peróxido de hidrogênio (H2O2) é uma das principais 
espécies reativas e está envolvido em importantes funções celulares. Em situações de estresse 
oxidativo, o H2O2 pode oxidar biomoléculas, como o DNA. Uma vez que o DNA contém a 
informação genética das células, esta molécula não deve ter suas lesões removidas por de-
gradação. A remoção dos danos oxidativos é realizada principalmente pela via de reparo por 
excisão de bases (BER), e a proteína APE1/Ref-1 tem se mostrado importante 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/Ref-1 por proteínas da via NER. Contudo ainda não foi evidenciada 
a expressão dessa proteína em células humanas defi cientes na via NER. Desta forma, o objeti-
vo deste estudo é avaliar a viabilidade de células profi cientes e defi cientes na via NER após o 
tratamento com H2O2 e, em paralelo, estudar a expressão e localização celular de APE1/Ref-1 
nas mesmas. Para tanto, foram realizados o ensaio de viabilidade celular, Western blotting e 
imunofl uorescência. Os resultados evidenciam uma maior sensibilidade de células defi cientes 
na via NER nos ensaios de viabilidade celular, indicando que as proteínas do NER possuem um 
importante papel no reparo de lesões oxidativas.

Palavras-chave: Estresse oxidativo, peróxido de hidrogênio, APE1/Ref-1
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CÓDIGO: SB2657
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DIÁRIO DOS COMPORTAMENTOS AFI-
LIATIVOS EM SAGÜIS PÚBERES
AUTOR: HENRIQUE JAMES
ORIENTADOR: ALEXANDRE AUGUSTO DE LARA MENEZES
CO-AUTOR: CAROLINA VIRGINIA MACEDO DE AZEVEDO
CO-AUTOR: PAULA ROCHA DE MELO

Resumo:

Para avaliar os efeitos das idades sobre o perfi l diário dos comportamentos afi liativos de 
proximidade/contato e catação social de saguis (C. jacchus), dois machos foram submetidos 
a ciclo claro-escuro 12:12h (380 lux:<1) em condições constantes de umidade (69,4±4,3%), 
e temperatura (26,5±0,4°C).  A díade foi mantida junto de seus pais em uma gaiola do 3º ao 
11º mês de idade, onde a alimentação era dada duas vezes ao dia e com água ad libituim, 
registrando-se seus comportamentos em vídeo em janelas de 15 min/h das 7 às 19h.  Foram en-
contradas diferenças para os comportamentos de: proximidade/contato, fazer e receber catação 
. Os animais permaneceram mais próximos e em contato até o 5º mês, seguindo de uma suave 
diminuição ao longo do desenvolvimento dos animais. Os comportamentos de fazer e receber 
catação apresentaram periodicidade de 24h em algumas idades para os infantes (Fazer catação: 
infante 1, para as idades 4, 5, e 7; infante 2, para todas as idades, exceto o 6º mês; Receber 
catação: infante 1, para as idades 4, 5 e 6; infante 2,  4, 5 e 11). Diferenças individuais foram 
constatadas, o infante 1 catou mais e recebeu menos catação do que o infante 2. As acrofases 
de todos os comportamentos não variaram ao longo dos oito meses ocorrendo no fi m da manhã 
(9:30 h às 12:30 h). Então, o estudo sugere uma tendência na ocorrência dos comportamentos 
afi liativos no fi nal da manhã e que somente com a conclusão deste estudo poderemos confi rmar 
esta hipótese.

Palavras-chave: comportamento afi liativo, perfi l diário, callithrix jacchus, puberdade
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CÓDIGO: SB2658
TÍTULO: MODIFICAÇÕES DE FRAÇÕES PÉCTICAS DA PAREDE CELULAR DE TAN-
GERINAS “FORTUNE”
AUTOR: FRANCISCA LEIDE DA SILVA NUNES
ORIENTADOR: NELY HOLLAND

Resumo:

O armazenamento em baixas temperaturas é usado para prolongar a conservação dos fru-
tos. No entanto, pode provocar prejuízos como depressões e manchas escuras na casca. Com o 
intuito de eliminar esses sintomas tem-se acondicionado frutos em temperaturas de aquecimen-
to. O objetivo deste trabalho é avaliar as modifi cações das frações pécticas da parede celular do 
fl avedo de tangerinas “Fortune”, provocadas pelo tratamento de cura (3 dias a 37ºC) e por da-
nos pelo frio, durante o armazenamento refrigerado. Uma parte das tangerinas foi armazenada 
diretamente a 2ºC e a outra passou primeiramente pelo processo de cura. Os tempos de análise 
das frações pécticas das amostras de fl avedos triturados e liofi lizados foram de 0, 15, 30, 45 e 
60 dias. A fração solúvel em água (FSA) do fruto não curado apresentou redução ao longo do 
tempo de armazenamento (38,84; 24,67; 27,60; 20,98; 36,94 mg/g), o que não foi observado 
no fruto curado (31,97; 26,21; 41,33; 28,53; 43,27 mg/g). A fração solúvel em agente quelante 
- EDTA (FSQ), em geral, manteve valores mais altos com a cura (26,67; 49,18; 41,77; 43,62; 
60,12) do que sem cura (41,52; 41,31; 33,67; 39,92; 82,33). Não houve mudanças expressivas 
na fração solúvel em álcali - Na2CO3 (FSN) entre os tratamentos sem cura (67,60; 70,89; 
63,29; 65,06; 117,72 mg/g) e com cura (67,47; 82,86; 67,48; 59,43; 65,27 mg/g). O tratamento 
de cura parece ter infl uenciado na manutenção dos valores das frações pécticas e até mesmo na 
síntese dessas frações.

Palavras-chave: Dano por frio, parede celular, pectina, tratamento térmico.



SB - Saúde e Biológicas

225

CÓDIGO: SB2659
TÍTULO: FONTES DE PESQUISA PARA A CRIAÇÃO EM DANÇA POPULAR: REGIS-
TROS DO GRUPO PARAFOLCLÓRICO DA UFRN
AUTOR: VANESSA DO ESPIRITO SANTO SOUZA
ORIENTADOR: LARISSA KELLY DE OLIVEIRA MARQUES TIBURCIO

Resumo:

A pesquisa teve por objetivo analisar as fontes de pesquisas utilizadas por coreógrafos 
que desenvolveram composições no grupo Parafolclórico da UFRN nos seguintes espetáculos: 
Pout-pourri montado em 1991, Recordações de 1992, Calendário de 1993, Nossa Cor de 1995, 
Afro Brasil em 1996, Canguleiro em 1998, É popular em 2000; Ainda no ano de 2000, o espe-
táculo Folguedos, Folheando em 2001; Guarnicê em 2003, Flor do Lírio em 2004; Álbum em 
2006 e Debaixo do Barro do Chão em 2008. Como instrumento de coleta dos dados foi utiliza-
da uma entrevista semi-estruturada, na qual os coreógrafos que participaram da montagem de 
alguns dos referidos espetáculos relataram os processos de pesquisa para elaboração das coreo-
grafi as. As perguntas tinham a fi nalidade de entender e registrar o percurso dos coreógrafos na 
escolha do tema da composição e no desenvolvimento do processo criativo. Buscou-se perceber 
o ponto de partida para as criações no trajeto entre pesquisa e prática. Foi possível concluir que 
os coreógrafos entrevistados fi zeram uso das mais diversas fontes para compor seus trabalhos, 
partindo das suas próprias vivências pessoais como lembranças de infância, estudo de materiais 
como vídeos, fotografi as, visitas in loco, pesquisa de gestualidades que integram manifestações 
diversas da cultura popular e as possibilidades de transposição dessa gestualidade para o espaço 
cênico, pesquisa musical e consultas a bibliografi as relacionadas aos temas pesquisados.

Palavras-chave: Coreografi a, Grupo Parafolclórico, Memória, Dança Popular.
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CÓDIGO: SB2662
TÍTULO: RELAÇÕES ENTRE PARÂMETROS FOTOSSINTÉTICOS E ATIVIDADE DE 
ENZIMAS ANTIOXIDANTES EM FOLHAS DE PLANTAS DE FEIJÃO CAUPI EM RES-
POSTA AO ESTRESSE HIDRICO, SOB DIFERENTES CONDIÇÕES DE CULTIVO
AUTOR: JOÃO PAULO DE FREITAS NUNES
ORIENTADOR: JOAO PAULO MATOS SANTOS LIMA
CO-AUTOR: IVANICE BEZERRA DA SILVA
CO-AUTOR: JOAO FELIPE DE SOUSA FILHO
CO-AUTOR: JOSEMIR MOURA MAIA

Resumo:

O presente estudo teve como objetivo estabelecer relações entre as respostas fi siológicas 
do processo de fotossíntese e parâmetros indicadores de estresse oxidativo em plantas de fei-
jão caupi submetidas a seca induzida por polietilenoglicol (PEG), em condições controladas e 
naturais. Para isso, as plantas foram germinadas em papel e transferidas após o 4o dia para hi-
droponia. Após 14 dias as plantas foram submetidas aos tratamentos Controle, PEG na concen-
tração de 17,84% (Psi-s=-0,46 MPa), aplicados na solução nutritiva, em condições controladas 
e naturais do semi-árido. As mensurações foram realizadas em 0, 24, 48 e 72 h após a aplicação 
dos tratamentos. O estresse não ocasionou danos aos fotossistemas das folhas de feijão caupi, 
indicado por parâmetros de fl uorescência do PSII. No entanto, após 72 h, a taxa de fotossíntese 
nas plantas tratadas com PEG apresentou uma redução de 50%. Este descompasso entre as fa-
ses da fotossíntese está provavelmente associado aos aumentos observados na peroxidação de 
lipídeos (TBARS), principalmente nas plantas submetidas as condições naturais. A atividade 
enzimática de dismutase de superóxido (SOD) foi induzida em condições de estresse, enquanto 
a atividade da catalase (CAT) apresentou uma intensa redução. Os maiores níveis de peroxida-
ção de lipídeos nas plantas tratadas e submetidas as condições naturais, está relacionado com o 
processo de fotorrespiração e a diminuição da atividade da CAT.

Palavras-chave: Fotossíntese, Seca, Danos Oxidativos, Vigna unguiculata.
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CÓDIGO: SB2666
TÍTULO: A VISÃO DE ESTUDANTES SOBRE O PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 
DE ENFERMAGEM
AUTOR: ALINE GALUCIO DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO
CO-AUTOR: DIANA PAULA DE SOUZA REGO PINTO
CO-AUTOR: GABRIEL JEFFERSON NOBERTO DE OLIVEIRA
CO-AUTOR: VANESSA THAIS DE MEDEIROS QUEIROZ

Resumo:

Introdução: O projeto político pedagógico é essencial para traçar diretrizes sobre o ensi-
no/aprendizagem em um curso de graduação. Vivemos a emergência de um novo paradigma a 
partir do SUS e suas diretrizes curriculares para o ensino em saúde. Objetivos: analisar, na visão 
de discentes, o projeto pedagógico do curso de enfermagem, da UFRN, e sua articulação com o 
SUS. Metodologia: estudo com abordagem qualitativa, utilizando a técnica de grupo focal para 
coleta do material empírico. A análise das informações utilizou um aporte teórico fundamen-
tado nas diretrizes curriculares e princípios básicos do SUS. Resultados: Entre as difi culdades 
no processo ensinar/aprender da graduação de enfermagem na UFRN para fortalecimento do 
SUS, estão: desarticulação das instituições de ensino com os serviços, profi ssionais, gestores e 
comunidade; dicotomia persistente entre teoria/prática; realidade dos serviços como campo de 
aprendizagem e o processo de trabalho em saúde; postura adotada por profi ssionais, docentes e 
outros sujeitos inseridos no processo de formação em saúde; fragmentação e descontextualiza-
ção do ensino com as práticas em saúde e enfermagem; uso de metodologias muito ilustrativas 
e pouco problematizadoras; ausência de participação de discentes no processo de avaliação 
e condução do projeto pedagógico em curso. Conclusão: Compreendemos a necessidade de 
autorrefl exão do agir pedagógico e condução coletiva da proposta pedagógica do curso, na 
perspectiva de concretização do SUS.

Palavras-chave: Enfermagem; Sistema Único de Saúde; Currículo; Estudantes.
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CÓDIGO: SB2667
TÍTULO: ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS POR CUIDADORES DE 
IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS DA CATALUNHA
AUTOR: GIOVANA MEDEIROS FULCO
ORIENTADOR: KENIO COSTA DE LIMA

Resumo:

O objetivo do estudo foi descrever a frequência de atividades específi cas com a saúde 
bucal de idosos institucionalizados desempenhadas pelos cuidadores diretos dos centros sócio-
-sanitários (CSS) da Catalunha e estabelecer a relação entre tais atividades com perfi l demográ-
fi co, de formação acadêmica e a percepção relacionada aos cuidados em saúde bucal. Amostra 
foi de 196 cuidadores de 31 CSS, que responderam um questionário validado previamente. Os 
dados obtidos foram analisados pelos testes do qui-quadrado, Mann-Whitney e Kruskal-Wallis 
para um nível de signifi cância de 5%. A frequência diária de escovação dos dentes (53,6%) e 
de limpeza das próteses (63,0%) foi a mais prevalente. Foi observado que os cuidadores que 
realizavam com maior frequência a limpeza das próteses tinham formação para cuidar de idosos 
(p=0,039), para realizar a higiene bucal e das próteses dos idosos (p=0,008) ou estarem total-
mente de acordo com a importância dada ao cuidado com a saúde bucal (p=0,044). Os cuida-
dores que escovam mais os dentes dos idosos fi zeram algum tipo de curso formal (p=0,015) ou 
possuíam formação para realizar a higiene bucal e das próteses dos idosos (p=0,034). Concluiu-
-se que a atenção à saúde bucal por parte dos cuidadores diretos de idosos não é prioritária em 
relação às inúmeras outras atividades dos mesmos e depende, sobremaneira, de capacitação 
destes para realizarem tais atividades.

Palavras-chave: Idoso; Cuidador; Instituição de longa permanência
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CÓDIGO: SB2670
TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DE BORBOLETAS, MARIPOSAS E PLANTAS HOSPEDEI-
RAS PARA A CONSERVAÇÃO DA MATA DO JIQUI
AUTOR: TALITA YOHANA FREITAS TEIXEIRA
ORIENTADOR: ADRIANA MONTEIRO DE ALMEIDA
CO-AUTOR: LUANNA PRISCILLA LUCAS ARAUJO
CO-AUTOR: PALOMA DE PAULA GOMES
CO-AUTOR: VANESSA RODRIGUES DE MORAIS

Resumo:

A interação de Lepidopteros com plantas hospedeiras vem sendo estudada como uma 
forma de mensuração da qualidade ambiental.  O levantamento das plantas hospedeiras de her-
bívoros é importante, pois com ele é possível conhecer a diversidade de insetos, de hospedeiras 
e das interações. Nosso objetivo foi fazer um inventário das espécies de Lepidoptera e suas 
hospedeiras ao longo de dois anos, em três ambientes da mata do Jiqui. Este fragmento é um 
dos maiores representantes de mata atlântica próximo à região metropolitana de Natal. De Fe-
vereiro de 2008 a Fevereiro de 2010, foram coletadas 282 amostras de imaturos de lepiopteros e 
suas hospedeiras. Após a coleta, os indivíduos foram levados ao laboratório.  Observamos uma 
mortalidade acentuada, com 69% do total coletado não atingindo a fase adulta. Ao todo foram 
obtidos 88 indivíduos adultos, classifi cados em 41 morfotipos. A maioria das morfoespécies 
mostrou um alto grau de especialização alimentar, utilizando uma única espécie de hospedeira 
como alimento. Uma exceção foi uma espécie de Hesperidae, obtida em 16 amostras de três fa-
mílias diferentes nos três ambientes de estudo.  Na área de estudo o alto grau de especialização 
mostra que a perda de uma espécie vegetal pode levar à perda de espécies de insetos herbívoros, 
podendo desencadear assim, um desequilíbrio na teia trófi ca local. A proteção da área em estu-
do é então de suma importância por amparar e abrigar espécies de alto valor biológico.

Palavras-chave: Interação inseto-planta , Lepidoptera, Conservação
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CÓDIGO: SB2673
TÍTULO: LIODISPONIBILIDADE DE EXTRATO SECO DE CINCHONA PUBESCENS 
VAHL: OTIMIZAÇÃO DO MÉTODO DE AVALIAÇÃO
AUTOR: DIEGO MARQUES DA COSTA SANTOS
ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO
CO-AUTOR: ANA PAULA BARRETO GOMES
CO-AUTOR: ANA PRISCILLA MARINHO CATUNDA
CO-AUTOR: THEREZA MYLENE DE MOURA PEREIRA

Resumo:

Estudos “in vitro” estão sendo amplamente utilizado na avaliação da qualidade de pro-
dutos fi toterápicos como por exemplo o estudo do perfi l de dissolução (liodisponibilidade). 
Este estudo visa avaliar a liodisponibilidade de extrato seco de Cinchona pubescens Vahl. O 
presente estudo foi realizado em um dissolutor da marca Ética, aparato I (cesta), em uma rota-
ção específi ca de 100 RPM e com ácido clorídrico (HCl) 0,1N como meio de dissolução, numa 
temperatura de 37 °C. Foram realizadas duas condições de análise: 1) 180 mg da amostra em 
900 mL do meio de dissolução (amostras A) ; e 2) 100 mg da amostra em 250 mL do meio de 
dissolução (amostra B). Foram colhidas amostras de 5 mL do meio de dissolução nos tempos 
de 5, 10, 20, 30, 60, 90 e 120 minutos, onde posteriormente foram fi ltradas com papel de fi ltro 
e quantifi cadas espectrofotometricamente. Os perfi s de dissolução na condição  reconizada pela 
Farmacopéia Brasileira para o produto (A) e otimizada (produto B) demonstraram o aumento 
na liberação em função do tempo: A ? 5 minutos (87,9%), 120 minutos (92,5%); B - 5 minutos 
(93,4%), 120 minutos (98,9%). O método B otimizado demonstrou uma liodisponibilidade su-
perior ao método convencional (Farmacopeico). Além de se utilizar menor volume de meio de 
dissolução e menor quantidade de amostra.

Palavras-chave: Controle de Qualidade, extrato seco, liodisponibilidade
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CÓDIGO: SB2675
TÍTULO: A CIRCULAÇÃO DO CONHECIMENTO EM DANÇA NA PERIFERIA URBA-
NA:  UM OLHAR PARA OS FESTIVAIS
AUTOR: MARIA DILLIANY LIMA URBANO
ORIENTADOR: KARENINE DE OLIVEIRA PORPINO

Resumo:

O trabalho tem como foco os festivais de dança realizados na Zona Norte da cidade de 
Natal, cuja ocorrência tem ampliado as produções dos grupos de dança existentes nos bairros 
dessa região. Os objetivos da pesquisa são: identifi car e discutir as características, os modos de 
organização, os objetivos desses festivais e o conhecimento em dança a eles atrelados. Trata-se 
de uma pesquisa descritiva qualitativa, a partir da qual foram entrevistados 3 organizadores de 
festivais. As entrevistas foram gravadas em aparelho digital, transcritas e analisadas segundo a 
técnica de Análise de Conteúdo. Foram identifi cados 18 festivais, a maioria de natureza com-
petitiva. Somente perdem essa característica quando não apoiados fi nanceiramente por institui-
ções públicas ou privadas. Há uma separação dos grupos por categorias e estilos de dança e a 
premiação é signifi cativa para a manutenção dos grupos. A divulgação é feita por TV aberta, 
Orkut, faixas, telefone e rádio. Os festivais são realizados com o objetivo de proporcionar lazer, 
socializar o trabalho dos grupos e gerar renda. Os organizadores não reconhecerem os festivais 
como geradores de conhecimento sobre dança, porém, os mesmos colocam em circulação uma 
concepção de dança atrelada a competição, fomentam processo de criação a partir de temas ou 
de diversos gêneros da dança e seus diversos estereótipos corporais. Entende-se a necessidade 
de aproximação entre os festivais e as instituições educativas dos contextos nos quais ocorrem.

Palavras-chave: Dança, Festivais de Dança, Conhecimento.
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CÓDIGO: SB2676
TÍTULO: APLICAÇÃO DA CROMATOGRAFIA EM CAMADA DELGADA BI-DIMEN-
CIONAL NA ANÁLISE DE PRODUTOS DE DEGRADAÇÃO DA RIFAMPICINA
AUTOR: ITALO POLACO FERNANDES NEVES
ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO
CO-AUTOR: ANA PAULA BARRETO GOMES
CO-AUTOR: ANA PRISCILLA MARINHO CATUNDA
CO-AUTOR: FABRÍCIO DE LIMA FARIAS

Resumo:

A cromatografi a em camada delgada bi-dimensional (CCD-2D) é um método de grande 
aplicação na analise de fármacos e medicamentos. O presente estudo visa a aplicação da croma-
tografi a em camada delgada Bi-dimensional na analise de produtos de degradação da rifampi-
cina. Foram analisados cinco diferentes lotes da rifampicina. As amostras de rifampicina foram 
analisadas por CCD-2D com dois diferentes sistemas solventes (1D e 2D), em 1D utilizou-se 
uma mistura de metanol e clorofórmio (80:20 v/v) convencionada como 1ª dimensão, em 2D 
foram empregados metanol e clorofórmio (70:30, v/v) convencionada como segunda dimensão. 
Sendo utilizado a sílica-gel como fase estacionária. Para a análise das diferentes substâncias 
referentes aos produtos de degradações da rifampicina empregou-se como reveladores a luz 
Ultra-Violeta (254/365 nm) e o iodo. A analise utilizando CCD-2D permitiu a detecção de três 
produtos de degradações presentes nas amostras contendo rifampicina.

Palavras-chave: Produtos de degradação, Rifampicina, CCD-2D
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CÓDIGO: SB2679
TÍTULO: CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO DE PRODUTOS VEGE-
TAIS
AUTOR: ANA PRISCILLA MARINHO CATUNDA
ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO
CO-AUTOR: ANA PAULA BARRETO GOMES
CO-AUTOR: FABRÍCIO DE LIMA FARIAS
CO-AUTOR: ITALO POLACO FERNANDES NEVES

Resumo:

Considerando o aumento do uso dos fi toterápicos surge a preocupação com a qualidade 
microbiológica dos mesmos, de forma a proteger o consumidor. O objetivo imediato de uma 
análise microbiológica é comprovar a ausência de microorganismos patogênicos e determinar o 
número de microorganismos viáveis, em função dos tipos de utilização do produto, por exem-
plo, para uso tópico ou oral. Cargas microbianas elevadas podem comprometer a estabilidade 
do produto, conseqüentemente, pode haver perda da efi cácia terapêutica, por degradação do 
princípio ativo, por alteração de parâmetro fundamental para a sua atividade. Dez amostras de 
plantas foram analisadas: Capparis sp., Eugenia luchinotiana, Ipomoea aranifolia, Combretum 
leprosum Mart., Chamaecrista hispidula, Croton lobatus, Moringa oleifera, Solanun panicula-
tum L., Cinchona pubescens Vahl, Crotalaria retusa. Na metodologia foram utilizados os meios 
Ágar Sabouraud-Dextrose para pesquisa de fungos (temperatura de incubação: 20-25 °C, du-
ração: 7 dias) e Caseína Soja para pesquisa de bactérias (temperatura de incubação: 35-36 °C, 
duração: 7 dias). Os resultados obtidos mostraram que os produtos avaliados tiveram cresci-
mento de colônias de microorganismos, porém dentro dos limites permitidos, não apresentando 
microorganismos potencialmente patogênicos. Por meio do controle microbiológico realizado, 
identifi camos também uma potente ação antimicrobiana naquelas amostras em que não houve 
crescimento algum.

Palavras-chave: controle de qualidade, microbiológico,produtos vegetais
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CÓDIGO: SB2681
TÍTULO: ATENÇÃO PRIMÁRIA: ENFOQUE NO PÉ DIABÉTICO
AUTOR: JAIANA CAMELO DA SILVA
ORIENTADOR: CLELIA ALBINO SIMPSON
CO-AUTOR: LUCICLEBIA ASLANY TEIXEIRA
CO-AUTOR: RAFAELLA LEITE FERNANDES

Resumo:

O diabetes é decorrente da falta da insulina e/ou incapacidade de exercer adequadamente 
seus efeitos. O tipo 1 se caracteriza por defi ciência absoluta de insulina. O tipo 2 resulta da 
resistência a ação da insulina ou de defi ciência de secreção. Em nível global, estima-se a preva-
lência do DM em torno de 120 milhões, e que de 4 a 10% destes desenvolvam lesões nos pés. 
O objetivo é identifi car o conhecimento dos usuários de uma unidade de saúde sobre fatores 
de risco e formas de prevenção do pé diabético. Ressaltamos a relevância de um trabalho desta 
natureza, no sentido da população se conscientizar da importância do atendimento primário do 
setor saúde, por meio da ampliação das ações básicas direcionadas aos cuidados com o diabetes 
e a prevenção de lesões dos membros inferiores, levando os pacientes ao conhecimento sobre 
a doença e suas complicações caso não seja tratada adequadamente. A enfermagem é de fun-
damental importância, pois é a responsável por cuidar e educar, motivando o outro a participar 
ativamente do tratamento e realizar o autocontrole, reforçando, sua adesão ao tratamento e aos 
cuidados que devem tomar diariamente. Essa abordagem visa disseminar conhecimento sobre 
prevenção e promoção a saúde proporcionando melhor qualidade de vida para paciente e fami-
liares contribuindo para redução dos casos de pé diabético. É um estudo exploratório descritivo 
com abordagem quantitativa. A população do estudo será usuários de uma unidade de saúde.

Palavras-chave: Pé Diabético, Diabetes Mellitus, Cuidados de Enfermagem.
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CÓDIGO: SB2689
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE VACAS  MESTIÇAS PERTECEN-
TES A DOIS GRUPOS GENÉTICOS DURANTE ORDENHA MECANIZADA
AUTOR: LARISSA FERNANDA DO NASCIMENTO SILVA
ORIENTADOR: MAGDA MARIA GUILHERMINO
CO-AUTOR: JOAO CORCINO BARBOSA NETO
CO-AUTOR: MIGUEL ANGELLO DA SILVA FERNANDES CAMPOS

Resumo:

Objetivou-se avaliar o comportamento de vacas mestiças durante a ordenha mecânica. 
Foram utilizadas 53 vacas leiteiras (Guzerá x Holandês) pertencentes aos grupos genéticos 7/8 
e ½ Holandês. As observações foram realizadas durante 4 dias consecutivos, no período da 
ordenha da manhã e da tarde, obtendo ao fi nal, 119 observações. A avaliação comportamental, 
segundo etograma, consistia nas observações dos animais na pré-ordenha, ordenha e pós-orde-
nha. A análise estatística foi feita pelo teste exato de Fisher com grau de signifi cância de 5%. 
Os resultados mostraram que os animais, em sua maioria, mostraram-se tranquilos em todas 
as etapas do procedimento de ordenha. Não houve  associação do grupo genético em relação 
às variáveis qualitativas, concluindo que independentemente do grupo genético, os animais 
apresentam-se adaptados a ordenha mecânica.

Palavras-chave: Bovinocultura leiteira, grupo genético, postura
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CÓDIGO: SB2690
TÍTULO: MONITORAMENTO DE CULICÍDEOS VETORES NO CAMPUS UNIVERSI-
TÁRIO E ÁREAS ADJACENTES
AUTOR: THIAGO BRUNO DE ARAUJO
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA FREIRE DE MELO XIMENES
CO-AUTOR: GLAUCIA DE OLIVEIRA FERNANDES
CO-AUTOR: VANESSA DA ESCÓSSIA PEGADO SILVA

Resumo:

A dengue constitui um sério problema de saúde pública, especialmente nos países de cli-
ma tropical, nos quais as condições ambientais favorecem a proliferação de Aedes aegypti. Esse 
estudo teve como objetivo acompanhar a distribuição do inseto vetor no campus universitário 
evitando a eclosão de larvas e a emergência de novos mosquitos, além da análise da sazonalida-
de dos insetos. Armadilhas de postura (ovitrampas) foram instaladas em 40 pontos do campus 
universitário entre janeiro de 2007 e dezembro de 2009. Foram obtidos 48.621 ovos, com pico 
de ocorrência entre março e junho e correlação signifi cativa com a pluviometria. Os resultados 
obtidos reforçam a importância da vigilância entomológica dos transmissores da Dengue e 
Febre Amarela, particularmente em locais próximos a áreas de vegetação nativa. As medidas 
educativas são imprescindíveis ao controle da infestação pelos mosquitos e à prevenção de ca-
sos de Dengue, Febre Amarela e outras arboviroses em áreas urbanas.

Palavras-chave: Aedes aegypti; Dengue; vigilância entomológica
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CÓDIGO: SB2691
TÍTULO: PROCESSO DE REGIONALIZAÇÃO NO RN: UM LEVANTAMENTO DA 
REDE DE SERVIÇOS EM SAÚDE BUCAL NAS REGIÕES SANITÁRIAS DO RN
AUTOR: LAISLA DIANNE DE MACEDO DANTAS
ORIENTADOR: ELIZABETHE CRISTINA FAGUNDES DE SOUZA

Resumo:

O texto constitucional de 1988 estabelece as diretrizes para a criação do Sistema Único 
de Saúde, o SUS, que adota como princípios doutrinários a universalidade, a eqüidade e a inte-
gralidade, e do ponto de vista organizacional a regionalização e hierarquização; resolutividade 
; descentralização e participação popular. No Pacto pela Saúde 2006,a regionalização é o eixo 
estruturante de uma de suas três dimensões - o Pacto de Gestão do SUS -, devendo, portanto, 
orientar o processo de identifi cação e construção de Regiões de Saúde. Neste processo, o RN foi 
dividido em oito regiões de saúde: Região de São José do Mipibu, Região de Mossoró, Região 
de João Câmara, Região de Caicó, Região de Santa Cruz, Região de Pau dos Ferros, Região da 
Grande Natal, Região de Assu. Este estudo buscou traçar um perfi l dos serviços de saúde bucal 
existentes em cada região, a partir de dados do DATASUS. Identifi cou-se que no que se refere 
à atenção à saúde bucal o número de CEO ainda apresenta-se insufi ciente e a relação ESF para 
ESB ainda é desproporcional em alguns municípios, sugerindo que há populações descobertas 
quanto aos cuidados primários em saúde bucal. Verifi ca-se a necessidade de redimensionar a 
relação proporcional entre ESF e ESB, bem como ESB e CEO em cada região, o que remete à 
realização de investigação nesta direção, buscando-se construir parâmetros para a regionaliza-
ção do SUS/RN no sentido de construir rede de serviços mais efi ciente e assegurar a integrali-
dade e a universalidade.

Palavras-chave: Saúde bucal; regionalização, integralidade, universalidade
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA PREVALÊNCIA E FATORES AMBIENTAIS PARA ENTERO-
PARASITOSES EM MÃES E SUAS PROLES
AUTOR: LILIAN KALINE MARTIN SOUSA
ORIENTADOR: VALERIA SORAYA DE FARIAS SALES
CO-AUTOR: MILENA THAISA FIGUEIREDO DE ARAUJO
CO-AUTOR: TEREZA NEUMA DE SOUZA BRITO

Resumo:

As infecções por parasitos continuam sendo uma das principais causas de morbidade e 
mortalidade. O objetivo desse trabalho foi observar a epidemiologia das enteroparasitoses em 
gestantes atendidas na Maternidade Escola Januário Cicco e seus fi lhos. A presença de para-
sitoses foi detectada em 34 gestantes, examinadas através do método protoparasitológico de 
Blagg e cols. A idade média das mães estudadas variou de 14 a 19 anos, com média de 16,2 
anos. Destas, 76,4% estavam infectadas e as espécies de parasitos mais prevalentes foram Enta-
moeba histolytica/dispar (76,9%), Giardia lamblia (19,2%) e Ascaris lumbricoides (11,5%). Os 
fi lhos infectados apresentaram média de idade de 5,1 meses e a frequência de parasitoses foi de 
61,7%. A infecção mais precoce foi detectada com 45 dias de vida. Os parasitas mais freqüentes 
foram: Giardia lamblia (40%), Entamoeba histolytica/dispar (35%), Ascaris lumbricoides (5%) 
e Ancylostomo (5%). Esses resultados mostram um número elevado de gestantes infectadas por 
parasitas, assim como, um contato muito precoce de seus fi lhos com os mesmos. Os números 
podem ser relacionados ao baixo grau de escolaridade das mães, baixo nível sócio-econômico, 
alimentação inadequada, à exposição à esgotos, falta de saneamento básico; além do contato 
com alimentos ou água contaminados, apesar de algumas mães afi rmarem ingerir água mineral. 
A infecção nos fi lhos é de grande importância pois podem levar a um comprometimento no 
desenvolvimento normal dessas crianças.

Palavras-chave: gestantes;enteroparasitoses;
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TÍTULO: CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS E CLÍNICAS DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES PERTENCENTES A GRUPOS DE RISCO PARA DOENÇA CELÍACA
AUTOR: CLARISSA MARQUES MARANHAO
ORIENTADOR: HELCIO DE SOUSA MARANHAO
CO-AUTOR: ANA LAISSA OLIVEIRA AGUIAR
CO-AUTOR: MARIA EDNILMA FELINTO BRITO
CO-AUTOR: RICARDO FERNANDO ARRAIS

Resumo:

Identifi car características clínico-epidemiológicas de crianças e adolescentes com Dia-
betes Mellitus tipo 1(DM1) ou Síndrome de Down(SD) atendidos no HOSPED/UFRN, a fi m 
de investigação sorológica posterior para Doença Celíaca(DC). A amostra constituiu-se de 
137 indivíduos, sendo 74 com DM1 e 63 com SD, até 18 anos de idade e média de 8,4 anos 
(DM1=10,6 anos e SD=4,5 anos). Quanto ao sexo, 48,9% da amostra total eram masculinos 
(DM1=41,9%, SD=26,1%); 55,5% procediam de Natal (DM1=43,2%, SD=69,8%). Quanto a 
manifestações clínicas, 54,1% apresentavam sintomas digestórios (DM1=40%, SD=69,8%, 
p<0,01), com dor abdominal em 27,8% (DM1=24,3%, SD=31,7%, p=0,36), constipação em 
22,6% (DM1=7,1%, SD=39,7%, p<0,01), fl atulência em 15,0% (DM1=8,6%, SD=22,2%, 
p=0,03), diarréia em 14,3% (DM1=11,4%, SD=17,5%, p=0,38), distensão abdominal em 13,5% 
(DM1=18,6%, SD=7,9%, p=0,06), vômitos em 9,8%(DM1=8,6%, SD=11,1%, p=0,64) e náu-
seas em 5,3% (DM1=4,3%, SD=6,3%, p=0,60). Sintomas extra-digestórios foram observados 
em 14,3%(DM1=25,7%, SD=1,6%, p<0,01). Ganho pôndero-estatural inadequado foi referido 
em 17,3% (DM1=24,3%, SD=9,5%, p=0,03). Observou-se baixo peso ao nascer em 12,6% 
(DM1=5%, SD=20,3%, p=0,01), enquanto 10,6% foram prematuros (DM1=9,7%, SD=13,7%, 
p=0,34). Sintomas digestórios foram muito prevalentes nos grupos estudados, com predomi-
nância signifi cantemente maior no SD, destacando-se a constipação e a fl atulência. Tais acha-
dos apontam para a necessidade de investigação sorológica para DC.

Palavras-chave: Doença Celíaca, Diabetes Mellitus tipo 1, Síndrome de Down
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TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DA ADESÃO DE CÉLULAS MESENQUIMAIS DO 
LIGAMENTO PERIODONTAL DE RATOS EM DISCOS DE TITÂNIO POLIDOS E NI-
TRETADOS A PLASMA POR GAIOLA CATÓDICA
AUTOR: FERNANDA GINANI ANTUNES
ORIENTADOR: CARLOS AUGUSTO GALVAO BARBOZA
CO-AUTOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR
CO-AUTOR: JOSE SANDRO PEREIRA DA SILVA
CO-AUTOR: LUCIANA BASTOS ALVES

Resumo:

O presente trabalho teve como objetivo avaliar, através de experimentos in vitro, a capaci-
dade de adesão das células mesenquimais provenientes do ligamento periodontal (LP) de ratos 
sobre as superfícies de titânio (Ti) polidas e tratadas por nitretação iônica (plasma). Para tanto, 
foram utilizados 48 discos de Ti, os quais receberam diferentes tratamentos de superfície em 2 
grupos distintos (polido e nitretação a plasma por gaiola catódica). As células foram isoladas 
do LP e cultivadas em meio de cultura básico alfa-MEM contendo antibióticos e suplementado 
com 10% de FBS, em atmosfera úmida com 5% de CO2 a 37ºC. Ao atingiram confl uência, as 
células foram cultivadas em 1 placa de 24 poços, na densidade de 1 x 10^4 células por poço, 
onde  os discos de Ti foram distribuídos de acordo com os grupos, incluindo-se controles posi-
tivos sem discos. Após 24 horas, as células foram submetidas à contagem em câmara de Neu-
bauer. Os resultados da adesão de células do LP de ratos às três superfícies distintas mostraram 
que a média de adesão foi maior na superfície controle (C = 0,62 +- 0,22; P = 0,46 +- 0,14; G 
= 0,33 +- 0,10), mas não houve diferença estatística entre os 3 grupos (p>0.05). Conclui-se, 
portanto, que o tratamento de superfície não infl uencia a adesão do tipo celular estudado ao 
biomaterial nas primeiras 24 horas.

Palavras-chave: Células mesenquimais; ligamento periodontal; titânio
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TÍTULO: O ALERTA E A VALÊNCIA EMOCIONAL AFETAM IGUALMENTE A MEMÓ-
RIA?
AUTOR: CLEANTO ROGERIO REGO FERNANDES
ORIENTADOR: FABIOLA DA SILVA ALBUQUERQUE
CO-AUTOR: RAPHAEL BENDER CHAGAS LEITE

Resumo:

A emoção afeta todos os processos da memória. Itens apresentados após cenas alertantes 
são mais bem recuperados. Nosso objetivo foi avaliar o efeito da apresentação de cenas neutras, 
positivas ou negativas sobre o desempenho de reconhecimento imediato de palavras compa-
rando com a situação em que não houve a apresentação das cenas. O teste de reconhecimento 
consistiu de uma lista com 15 palavras neutras. Dos 36 participantes, metade respondeu ao 
teste sem ter visto uma fi gura antes, enquanto a outra metade viu uma fi gura neutra, positiva ou 
negativa. Estes avaliaram as cenas quanto ao grau de alerta. As respostas da avaliação do alerta 
foram submetidas a uma análise de variância de duas vias (tipo de fi gura e sexo) e identifi camos 
um efeito do tipo de fi gura [F(2,102)=57,188;p<0,001], sendo as negativas as mais alertantes, 
seguidas pelas positivas e pelas neutras. Comparando o desempenho no teste de reconhecimen-
to conforme o grupo, não encontramos diferença signifi cativa [F(3,35)=1,582;p<0,213]. Testes 
T entre os grupos identifi caram diferença signifi cativa entre o desempenho após uma fi gura po-
sitiva, comparado a uma fi gura neutra [p<0,016]. Ao que parece, a valência emocional favorece 
principalmente a codifi cação, enquanto a alerta promove a consolidação da memória, podendo 
somente seu efeito ser visto em teste de longo prazo. Esses resultados são favoráveis à teoria de 
dupla via de processamento emocional, com a valência promovendo a memória de curto prazo.

Palavras-chave: teste de reconhecimento, fi guras emocionais, memória de curto prazo.
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TÍTULO: A PRESENÇA DO COMPANHEIRO NA SALA DE PARTO SOB A ÓTICA DAS 
PUÉRPERAS
AUTOR: LUCICLEBIA ASLANY TEIXEIRA
ORIENTADOR: CLELIA ALBINO SIMPSON
CO-AUTOR: JAIANA CAMELO DA SILVA

Resumo:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza medidas que a mulher em trabalho de 
parto deverá ter suporte emocional e atenção à saúde com o mínimo de internações necessárias. 
Assistência Humanizada à Saúde, a atenção adequada à mulher no momento do parto represen-
ta um passo indispensável para garantir que ela possa exercer a maternidade com segurança e 
bem estar. Este é um direito fundamental de toda mulher. A partir da sanção da Lei nº 11.108, 
em abril de 2005, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da Repúbli-
ca, em 07 de abril de 2005, foi assegurada presença do acompanhamento no parto em todos os 
hospitais públicos durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. A participação do pai 
transmiti uma segurança emocional à parceira, trazendo benefícios à sua saúde e à do bebê. O 
objeto é verifi car a opinião de puérperas sobre a presença do companheiro nesse procedimento 
hospitalar. Com esta pesquisa, vimos quantos benefícios o companheiro traz a sua mulher no 
momento do parto. É de grande relevância a participação da enfermagem no incentivo do pai 
a ser o acompanhante, uma vez que ameniza a tensão emocional da parturiente, a torna mais 
colaborativa com as manobras do trabalho de parto. Trata-se de um estudo do tipo exploratório 
descritiva, de abordagem quantitativa. A população do estudo será composta por puérperas em 
alojamento de uma maternidade pública, que concordem participar da pesquisa.

Palavras-chave: Parto Humanizado; Pai Acompanhante; Trabalho de Parto
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TÍTULO: A SINVASTATINA COMO FATOR PROTETOR DA FUNÇÃO HEPÁTICA APÓS 
ISQUEMIA E REPERFUSÃO
AUTOR: MARIA CLARA MEDEIROS CHACON
ORIENTADOR: IRAMI ARAUJO FILHO
CO-AUTOR: ALDO DA CUNHA MEDEIROS

Resumo:

A sinvastatina, utilizada no tratamento da hiperlipidemia, tem sido estudada quanto a seus 
efeitos anti-infl amatórios e imunomoduladores. Contudo, sua ação  hepato protetora  necessita 
ser melhor investigada. Este trabalho objetivou analisar os possíveis efeitos da sinvastatina na 
prevenção das lesões induzidas pela isquemia e reperfusão hepática em ratos. A lesão de isque-
mia e reperfusão hepática consiste em duas fases distintas. A primeira, causada por uma respos-
ta celular aguda, de 1-6 horas após a injúria, onde predominam os radicais livres de oxigênio, 
seguida por uma segunda fase,  subaguda, entre 18-24 h, na qual se observa uma resposta infl a-
matória prolongada, levando a progressão da lesão hepática. Tais alterações contribuem para o 
surgimento de complicações pós-operatórias. Várias substâncias foram testadas na prevenção 
destas lesões porém com resultados variados. Neste estudo foi aplicado o pré-tratamento com 
sinvastatina, em um modelo de isquemia e reperfusão hepática, acompanhado por avaliação de 
provas de função hepática: aspartato aminotransferase (AST), alanina aminotransferase (ALT) 
e desidrogenase lática (DHL). A relevância do estudo se deve ao provável efeito protetor desse 
medicamento no modelo experimental proposto, situação que ocorre nas operações de ressec-
ção e transplante de fígado.

Palavras-chave: sinvastatina, pré-tratamento, proteção dano hepático, IR
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CERTA DO SAGÜI (CALLITHRIX JACCHUS): UM ESTUDO COMPARATIVO COM A 
PRESENÇA DE PROJEÇÃO RETINIANA
AUTOR: RAYSA OLIVEIRA DE MEDEIROS
ORIENTADOR: JEFERSON DE SOUZA CAVALCANTE
CO-AUTOR: MIRIAM STELA MARIS DE OLIVEIRA COSTA
CO-AUTOR: RAISSA RODRIGUES DE LIMA
CO-AUTOR: TWYLA BARROS DE SOUSA

Resumo:

As projeções retinianas em mamíferos costumam ser agrupadas, classicamente, em três 
grandes sistemas funcionais: O sistema visual primário, o sistema óptico acessório e o sistema 
de temporização circadiana. Porém as projeções retinianas também alcançam locais considera-
dos como classicamente não-visuais, em que agrupam os neurônios da zona incerta (ZI), alvo 
deste estudo. A zona incerta tem sido implicada em várias propriedades funcionais incluindo o 
processamento somato-sensório e nociceptivo, resposta motora, comportamento sócio-sexual, 
de comer e beber, despertar e atenção. NeuN é uma proteína nuclear específi co-neuronal ex-
pressa na maioria dos tipos celulares neuronais de sistema nervoso de vertebrados, bem como 
em algumas células, no citoplasma. Tal proteína marca pequenas células neuronais, ao contrá-
rio da técnica de Nissl, que marca células grandes com abundantes ribossomos. O objetivo do 
trabalho foi caracterizar a presença de NeuN na Zona Incerta do Callithrix jacchus (sagüi), um 
primata do Novo Mundo, e, a partir da utilização do Nissl, analizar a citoarquitetura, possibili-
tando um estudo comparativo com a presença de projeção retininana. A ZI apresentou uma di-
visão diferenciada da presente na literatura na citoarquitetura, tanto pelo método de Nissl como 
neuroquímico por NeuN, com uma subdivisão ventrolateral e dorsomedial. E a projeção retinia-
na no sagüi, diferentemente de outros primatas, e roedores, alcançou a porção caudal somente.

Palavras-chave: Projeções retinianas, Zona incerta, NeuN, Callithrix jacchus
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Resumo:

O objetivo deste estudo foi investigar as condições de obtenção de complexos de inclusão 
do praziquantel (PZQ) com a beta-ciclodextrina (B-CD) e avaliar o efeito da trietanolamina 
(TEA) em solução. As isotermas de solubilidade foram obtidas a 25 ± 2ºC utilizando o modelo 
de Higuchi e Connors. A metodologia analítica foi validada de acordo com os parâmetros esta-
belecidos pela ANVISA. As isotermas obtidas demonstraram a formação de complexos de in-
clusão com B-CD, com estequiometria de 1:1M. O ensaio de solubilidade do PZQ mostrou que, 
a solubilidade do fármaco em meio aquoso contendo B-CD (15mM) aumentou aproximada-
mente sete vezes em relação à solubilidade intrínseca, com constante de associação do comple-
xado formado de aproximadamente 287,67 ± 48,73M-1. Em meio básico (pH = 11) contendo 
B-CD (15mM), ocorreu um aumento de cerca de 13 vezes, com constante de estabilidade igual 
a 315,79 M-1. Em meio ácido (pH=3) contendo B-CD (15mM), este aumento de solubilidade 
foi cerca de 4 vezes, com constante de estabilidade igual a 171,40 M-1. Em solução contendo 
multicomponentes (B-CD+PZQ+TEA 10%) o aumento da solubilidade aquosa do fármaco foi 
cerca de 15 vezes em relação a solubilidade intrínseca. Portanto, a formação de complexos mul-
ticomponentes pode ser uma alternativa viável para melhorar a solubilidade aquosa do fármaco.

Palavras-chave: praziquantel; isotermas; multicomponentes.
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Resumo:

As células-tronco mesenquimais de origem dentária tem sido uma fonte promissora nas 
terapias celulares e engenharia tecidual, devido a sua capacidade de auto-renovação e dife-
renciação multilinear, ajudando na resposta a injúrias. Os tipos de células-tronco em dentes 
humanos são localizados na polpa dental permanente (DPSCs), em polpa de dentes decíduos 
esfoliados (SHED), na papila apical (SCAP) e no ligamento periodontal (PDLSCs), possibi-
litando uma diferenciação em células neuronais, adipogênicas, condrogênicas, osteogênicas 
e miogênicas. O estudo se propôs a analisar a taxa proliferativa de células da polpa de dentes 
decíduos esfoliados (SHED) após dez meses em criopreservação, obtendo o manuseio da prá-
tica laboratorial com um material de fácil obtenção. Observou-se em microscopia ótica que as 
células criopreservadas exibiram morfologia similar àquelas extraídas de dentes frescos. A taxa 
de adesão e proliferação celular também foi semelhante nos dois grupos estudados (fresco e 
criopreservado). Concluímos que o protocolo de congelamento estudado é efetivo para a pre-
servação de células-tronco dentais para uso futuro.

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

A obesidade é um estado em que o percentual de gordura corporal está elevado. Os adi-
pócitos secretam citocinas pró-infl amatórias como TNF-a, enquanto o músculo esquelético du-
rante o exercício secreta IL-6, que estimula vias metabólicas específi cas visando à manutenção 
da glicemia, porém, esta citocina tem efeitos indesejados. Neste trabalho testou-se a hipótese 
que alimentos ricos em amido e de alto índice glicêmico, levam à redução da secreção de IL-6, 
minimizando seus efeitos negativos. Ratos Wistar machos adultos com sobrepeso, foram sub-
metidos a exercício em esteira rolante e dietas testes, cuscuz, goma, amido de milho e ração co-
mercial, durante 90 dias. Ao fi nal, os animais foram anestesiados e eutanasiados; o sangue reti-
rado por punção cardíaca, o plasma sangüíneo obtido para dosagens de IL-6 através de ELISA. 
Os resultados estão expressos como médias e desvio padrão. Realizou-se um teste de ANOVA 
para avaliar a signifi cância das diferenças entre as médias, considerando nível de signifi cância 
de 5%. Utilizou-se o Teste de Tukey para comparações múltiplas das médias dos tratamentos. 
Os níveis de IL-6 entre os grupos cuscuz com e sem exercício foram distintos, mostrando que a 
dieta contendo cuscuz aliada ao treinamento pode amenizar os efeitos da resposta infl amatória. 
Estes resultados poderão ser explorados como racional para intervenções que visem controle 
de peso corporal e diminuição de marcadores de resposta infl amatória como IL-6 e seus efeitos 
negativos associados.
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Resumo:

INTRODUÇÃO:A Hanseníase é uma doença milenar, que ainda fi gura como um proble-
ma de saúde pública no mundo, principalmente nos países considerados em desenvolvimento. 
O principal indicador epidemiológico é o coefi ciente de detecção em menores de 15 anos, em 
que expressa à efi cácia de transmissão recente e suas tendências. Objetiva-se avaliar o impac-
to da educação em saúde no nível de conhecimento sobre o risco de adoecer em Hanseníase 
dos estudantes do ensino médio de Parnamirim-RN. MÉTODO: estudo do tipo exploratório-
-descritivo. A pesquisa foi realizada em uma escola pública do ensino médio localizada no mu-
nicípio de Parnamirim-RN, a população perfaz um total de 240 alunos. O instrumento utilizado 
foi um questionário contendo questões fechadas sobre Hanseníase, elaboradas com base no 
Caderno de Atenção Básica nº21, submetido a Comitê de Ética. RESULTADOS: Verifi cou-se 
o insufi ciente conhecimento prévio dos alunos acerca da hanseníase para detecção da doença. 
Após a realização de palestras evidenciou-se um esclarecimento sobre a doença, refl etido na 
porcentagem de respostas certas sobre a mesma.CONCLUSÃO: Pode-se então, observar o sig-
nifi cativo impacto da educação, a partir do momento em que a apropriação do conhecimento 
sobre a doença é refl etido não apenas no reconhecimento de tais fatores como na identifi cação 
de prováveis portadores da doença, e conseqüentemente no diagnóstico precoce

Palavras-chave: Hanseníase; educação em saúde; saúde coletiva; enfermagem.
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CÓDIGO: SB2717
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO E DO PREENCHIMENTO DA CADERNETA 
DE SAÚDE DA CRIANÇA NOS HOSPITAIS PEDIÁTRICOS DE NATAL - RN
AUTOR: EMILLY AUXILIADORA ALMEIDA DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: HELCIO DE SOUSA MARANHAO
CO-AUTOR: LUANA CLARISSE PINHEIRO REGO
CO-AUTOR: PRISCILA NOBRE DANTAS
CO-AUTOR: RENATA FERRAZ RAFAEL

Resumo:

INTRODUÇÃO O Cartão da Criança foi transformado na Caderneta de Saúde da Criança 
(CSC) para promover a vigilância à saúde integral na infância. OBJETIVO GERAL Este estudo 
tem como alvo a avaliação de mães de crianças internadas segundo a importância dada à CSC 
e seu preenchimento. METODOLOGIA Estudo transversal e descritivo, por meio da aplicação 
de um questionário às mães de crianças com 0 a 5 anos internadas no HOSPED/UFRN, no 
Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes e no Hospital Infantil Varela Santiago. RESULTA-
DOS Foram entrevistadas 149 mães entre janeiro e abril de 2010. As causas de internamento 
mais prevalentes foram as pneumopatias (34,2%) e as doenças infecciosas (22,2%). Possuíam o 
Cartão da Criança 21,5%; 28,2% a CSC?2005; 44,3% a CSC?2007; 1,3% a Caderneta Espelho 
da Criança; e 4,7% não possuíam nenhum deles. Receberam a caderneta/cartão durante o pré-
-natal ou ao nascimento da criança 66,9% das mães; 33,1% receberam posteriormente. Todas as 
entrevistadas afi rmaram que o uso do Cartão/Caderneta da Criança é importante. No momento 
da entrevista, 46 mães portavam a caderneta, mas nenhuma foi preenchida corretamente. A 
maioria das cadernetas tinha os campos de vacinação preenchidos corretamente. DISCUSSÃO 
e CONCLUSÃO O uso da CSC é feito em maior parte para registrar vacinas. Pela importância 
da CSC e os dados da pesquisa, há necessidade de maior participação dos profi ssionais e do 
SUS, fornecendo a CSC e orientando sobre sua importância e uso adequado.

Palavras-chave: Pediatria; Caderneta de Saúde da Criança; Cartão da Criança
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CÓDIGO: SB2718
TÍTULO: TÉCNICAS AB INITIO NA PREDIÇÃO DE ESTRUTURAS CONFORMÁCIO-
NAIS DE AMINIÁCIDOS
AUTOR: JOSE XAVIER DE LIMA NETO
ORIENTADOR: GILBERTO CORSO

Resumo:

Técnicas de modelagem de biomoléculas vem sendo um fator de grande importância 
para a predição de estruturas bioativas. A glicina (Gly, H2NCH2COOH) é o mais simples dos 
aminoácidos que ocorrem naturalmente e, assim, uma das moléculas mais fundamentais de 
interesse biológico (BALABIN, 2009), possuindo vários papéis em sistemas orgânicos. Neste 
trabalho será feita uma modelagem do aminoácido glicina e variantes deste, procurando predi-
zer uma estrutura de menor energia de ionização para cada uma das moléculas a partir de téc-
nicas de modelagem por dinâmica molecular e mecânica quântica. Inicialmente a glicina e suas 
variações lineares foram construídas. Posteriormente todos foram modelados individualmente 
até uma estrutura de menor energia potencial através de  processos de otimização de geometrias 
com o objetivo de encontrar a estrutura de menor energia. Baseando-se, para isso, na teoria 
da física newtoniana clássica, na semi-empírica e na teoria do funcional da densidade (DFT). 
Finalizando com a obtenção do potencial de ionização e das conformações geométricas fi nais 
de cada molécula. Como resultado foram obtidas as energias de ionização de cada composto e 
seus orbitais de fronteira HOMO - LUMO, além de uma confi rmação da estrutura da glicina, 
que mostraram parte da estrutura eletrônica desta molécula e como suas variações podem, ele-
tronicamente, existir. Mostrando também que estas técnicas são efi cazes não só teóricamente, 
mas também na prática laboratorial.

Palavras-chave: Modelagem, glicina, mecânica clássica, DFT, semi-empíricas
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CÓDIGO: SB2719
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA CONDUTA DE TÉCNICOS EM PRÓTESE DENTÁRIA SO-
BRE IMPLANTES
AUTOR: DANYELLE DE LEMOS SANTOS CORTEZ
ORIENTADOR: GUSTAVO AUGUSTO SEABRA BARBOSA

Resumo:

O objetivo deste trabalho foi avaliar a conduta de técnicos em prótese dentária (TPD) de 
Natal/RN e região quando da confecção de próteses sobre implantes. Os laboratórios foram 
analisados por meio de um questionário, no qual foram abordados: forma de fundição da infra-
-estrutura (IE) - monobloco ou por meio de soldas; caso fosse realizada em monobloco, até 
quantos elementos; conhecimento do teste de Scheffi led; tipo de liga utilizada para fundição 
das IE; tipo de pilar mais utilizado e se o pilar é selecionado pelo cirurgião-dentista (CD) ou 
pelo TPD.

Palavras-chave: Próteses; Implantes; Laboratórios; Scheffi led; Monobloco
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CÓDIGO: SB2720
TÍTULO: LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA AVIFAUNA DO CENTRO DE LANÇA-
MENTO DA BARREIRA DO INFERNO (CLBI), RN
AUTOR: DANYELLE DE LEMOS SANTOS CORTEZ
ORIENTADOR: GUSTAVO AUGUSTO SEABRA BARBOSA

Resumo:

A avifauna do Rio Grande do Norte é uma das menos conhecidas do nordeste brasileiro 
devido à ausência histórica de expedições científi cas no estado. Objetivamos estudar a compo-
sição das aves de um fragmento de fl oresta Atlântica no estado do Rio Grande do Norte. A mata 
do Centro de Lançamento da Barreira do inferno (CLBI) possui uma área de cerca de 500 ha, 
localizada no limite dos municípios de Natal e Parnamirim (5°54’S e 35°10’W). Realizamos 
visitas semanais de maio a novembro de 2009 totalizando 60 horas de observação. Durante 
as observações percorremos trilhas pré-existentes no interior e na borda da mata e também 
capturamos espécimes com redes-de-neblina. As aves capturadas foram marcadas com anilhas 
metálicas fornecidas pelo CEMAVE. Registramos até o presente 120 espécies de aves distri-
buídas em 45 famílias. Tyrannidae foi à família mais representativa com (18 espécies). 30 es-
pécies foram capturadas com redes de neblina. Na área ocorrem táxons ameaçados de extinção 
como Herpsilochmus pectoralis e quase ameaçados como Herpsilochmus sellowi. Encontramos 
espécies típicas de Mata Atlântica como Ortalis guttata, Chiroxiphia pareola e Penelope super-
ciliaris. E de áreas semi-abertas como Schistochlamys rufi capillus e Emberizoides herbicola. 
Também observamos espécies migrantes como Falco peregrinus e típicas de restinga como 
Mimus gilvus . Essas informações mostram que a mata do CLBI é uma área importante para 
conservação de espécies endêmicas e ameaçadas.

Palavras-chave: Aves, Mata Atlântica, Rio Grande do Norte
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CÓDIGO: SB2721
TÍTULO: SELEÇÃO DE CLONES DE BIBLIOTECAS METAGENÔMICAS ENVOLVI-
DOS COM APLICAÇÃO BIOTECNOLÓGICA
AUTOR: LARISSA AZEVEDO DE MEDEIROS
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA
CO-AUTOR: DELANNE CRISTINA SOUZA DE SENA
CO-AUTOR: RITA DE CASSIA BARRETO DA SILVA

Resumo:

Os microorganismos são fontes de moléculas de importância ecológica e biotecnológica 
como antibióticos, anticancerígenos e imunossupressores. Apesar disso, estima-se que entre 0,1 
e 1% destes são cultiváveis pelas técnicas convencionais, portanto, aproximadamente 99% são 
desconhecidos. A metagenômica é a principal ferramenta de acesso ao potencial biotecnológico 
desses organismos. Este trabalho objetiva detectar nas bibliotecas do solo de João Câmara e 
Jundiaí, clones capazes de metabolizar a lactose e resistir a concentrações mínimas inibitórias 
de cobre e MMS através de testes de seleção funcional. O MMS é um agente alquilante ca-
paz de interromper a replicação do DNA, a lactose é o dissacarídeo mais abundante no leite, 
relacionada a diversos problemas intestinais como a intolerância e hipolactasia e cobre é um 
metal tóxico aos organismos, que pode gerar radicais livres e causar danos ao DNA. A análise 
das sequências de dois clones resistentes ao cobre indicou similaridade com uma ligase e duas 
OFRs hipotéticas, estas ultimas podem se tratar de novos genes. Pretende-se ainda purifi car o 
produto destes genes, para realização de testes que auxiliem na predição exata de suas funções. 
Se confi rmados, estes clones poderão servir de ferramenta para biorremediação.

Palavras-chave: Metagenoma; Cobre; MMS; lactose; reparo
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CÓDIGO: SB2723
TÍTULO: EXPRESSÃO DA TOPOISOMERASE II RECOMBINANTE DE LEISHMANIA 
CHAGASI EM E. COLI E EM SACCHAROMYCES CEREVISAE
AUTOR: MARIANA PIRES DE MOURA
ORIENTADOR: PAULO SERGIO MARINHO LUCIO
CO-AUTOR: DANIELLA REGINA ARANTES MARTINS
CO-AUTOR: JACIRA MARIA ANDRADE DE SOUSA
CO-AUTOR: LUCIANA RODRIGUES DE SOUZA

Resumo:

A DNA Topoisomerase II (Topo II) é uma enzima que participa de várias atividades meta-
bólicas envolvendo o DNA atuando no controle do grau de relaxamento desta molécula através 
da formação de seus topoisômeros (Berger et al, 1996; Wang, 2002) e participando de todos os 
processos metabólicos envolvendo o DNA (Wang, 2002). Nos tripanomastídios as topoisomera-
ses têm sido identifi cadas tanto no núcleo como no cinetoplasto (Shalomai e Zadock, 1983). Em 
L. donovani demonstrou-se que o sinal para a localização nuclear da topoisomerase II localiza-
-se do domínio C-terminal da proteína, o que foi possível através de deleções na região do gene 
correspondente a seqüência dos resíduos dos aminoácidos 998 a 1058 da proteína (Sengupta 
et al, 2003). Neste estudo produziu-se diferentes construções de plasmídios contendo mutantes 
do gene TOP2 de L. Chagasi (LchTOP2) fusionados ao gene que codifi ca GFP. Os mutantes do 
gene foram produzidas por deleções na porção 3, terminal defi nidos de acordo com o mapa de 
restrição do gene LchTOP2 e as construções expressas em E. coli. Etapas seguintes deste estudo 
permitirão avaliar a efi ciência de tais mutantes na expressão e localização subcelular da enzima 
recombinante simultânea a expressão da proteína nativa em de L. chagasi

Palavras-chave: DNA Topoisomerase II, Leishimania chagasi
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CÓDIGO: SB2732
TÍTULO: PREVALÊNCIA DA SÍNDROME METABÓLICA NO LÚPUS ERITEMATOSO 
SISTEMICO
AUTOR: GESIEL ALVES DE MEDEIROS
ORIENTADOR: MARIA JOSE PEREIRA VILAR

Resumo:

O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença infl amatória crônica, multissistêmica, 
de causa desconhecida e de natureza auto-imune, caracterizada pela presença de diversos auto-
-anticorpos. Evolui com manifestações clínicas polimórfi cas com períodos de exacerbações e 
remissões. Estudos recentes sugerem que mulheres com Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) 
têm aterosclerose acelerado e aumentado risco cardiovascular, mas há poucos estudos relacio-
nando-o a Síndrome Metabólica(SM), que se caracteriza pela associação de vários fatores de 
risco independentes para doença arterial coronariana. Nosso objetivo é avaliar prevalência de 
SM e seus componentes em pacientes do sexo feminino com diagnóstico de LES e em controles 
saudáveis acompanhadas no ambulatório do Hospital Universitário Onofre Lopes, em Natal/
RN, e correlacionar risco cardiovascular com parâmetros de atividade de doença e dano.

Palavras-chave: Prevalência  de Síndrome Metabólica no Lúpus Eritematoso Sistêmico
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CÓDIGO: SB2735
TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE A INTENSIDADE DE DOR E O NÍVEL DE DEPRESSÃO 
EM PACIENTES PORTADORES DE DISFUNÇÕES TEMPOROMANDIBULARES CRÔ-
NICAS
AUTOR: ANA LUIZA DANTAS VILAR
ORIENTADOR: PATRICIA DOS SANTOS CALDERON

Resumo:

OBJETIVO:Essa pesquisa tem por objetivo avaliar a relação entre a intensidade de dor 
e o nível de depressão de pacientes portadores de disfunções temporomandibulares (DTM) 
crônicas. MÉTODOS: Trinta pacientes foram selecionados para a pesquisa a partir dos crité-
rios de diagnósticos para pacientes com DTM. A intensidade de dor será medida através de um 
escala de análise visual (EAV) e o nível de depressão será avaliado através da aplicação de um 
inventário específi co Beck Depression Inventory (BDI). Os dados foram analisados pelo Teste 
de correlação de Spearman e um nível de signifi cância de 5% foi defi nido. RESULTADOS: A 
amostra foi composta por 27 mulheres e três homens. A idade média dos pacientes foi de 38,3 
anos, variando de 15 a 80 anos. O valor médio da EVA para a amostra total foi de 38,5, variando 
de 0 a 92. O teste de correlação de Spearman mostrou uma correlação positiva, mas fraca entre 
a intensidade da dor e os níveis de depressão (r = 0,23), sem signifi cância estatística (p = 0,21). 
CONCLUSÃO: considerando o desenho do estudo, pode-se concluir que os níveis de depressão 
e a intensidade da dor não tem correlação signifi cativa.

Palavras-chave: DTM; Depressão; Dor.
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CÓDIGO: SB2736
TÍTULO: DIFERENCIAÇÃO MORFOLÓGICA ENTRE POPULAÇÕES DE BATHYGO-
BIUS SOPORATOR (VALENCIENNES,1837) (GOBIIDAE - PERCIFORMES) A PARTIR 
DE ANÁLISES POR MORFOMETRIA GEOMÉTRICA
AUTOR: PAULO AUGUSTO DE LIMA FILHO
ORIENTADOR: WAGNER FRANCO MOLINA

Resumo:

A família Gobiidae representa um dos táxons mais diversifi cados da Ordem Perciformes, 
sendo constituída por 1.875 espécies. Em vista da escassez de informações morfológicas e 
em função da marcante variabilidade intra-específi ca, os gobídeos permanecem como um dos 
grupos mais difíceis de classifi cação e identifi cação taxonômica. Um de seus representantes, 
Bathygobius soporator, espécie bentônica, que vive em poças de maré, nas regiões costeiras e 
ilhas oceânicas de ambos os lados do Oceano Atlântico é considerada como a mais comum das 
espécies de peixes costeiros da América Tropical, distribuindo-se da Flórida ao Rio Grande do 
Sul. O presente trabalho caracteriza morfologicamente quatro populações de B. soporator (MA, 
RN, BA e SP), 50 espécimes de cada localidade, e descreve suas variações através de técnicas 
de morfometria geométrica. A partir de análises Procrusters e variáveis canônicas foram iden-
tifi cadas diferenças morfológicas signifi cativas (p<0,01) entre as quatro populações analisadas, 
com 71% de classifi cação correta. A utilização da técnica de morfometria geométrica, que faz 
uso de marcos anatômico para permitir a análise da forma corporal, possibilita visualizar a 
variação de forma direta na estrutura estudada, que presente, na diferenciação populacional, 
indica um passo crucial no processo de especiação. Características morfológicas são alvos da 
seleção, e seu estudo em B. soporator será útil na avaliação da ação de pressões ambientais nos 
morfótipos da espécie.

Palavras-chave: Gobiidae Populações Morfometria geométrica Especiação
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CÓDIGO: SB2746
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO HIDRÓFILO/LIPÓFILO PARA SISTEMAS MI-
CROEMULSIONADOS CONTENDO TENSOATIVOS SORBITANOS E ÓLEO DE SOJA
AUTOR: CIRO JOSE FERREIRA RODRIGUES
ORIENTADOR: MARIA APARECIDA MEDEIROS MACIEL
CO-AUTOR: CASSIA CARVALHO DE ALMEIDA
CO-AUTOR: GILVANI GOMES DE CARVALHO

Resumo:

Sistemas contendo tensoativos dependem intrinsecamente da interação interfásica estabe-
lecida pelo agente surfactante, composto anfi fílico, entre as fases imiscíveis que as constituem. 
Estas interações formam estruturas que se apresentam como emulsão, microemulsão e gel e 
apresentam comportamentos físico-químicos distintos. Emulsões são sistemas coloidais for-
mados por duas substâncias imiscíveis (água e óleo) e um tensoativo. Os sistemas microemul-
sionados apresentam camada interfacial com grande curvatura e os agregados que se formam 
possuem tamanho nanométricos. Os géis são semi-sólidos, em função do elevado percentual de 
agregados de tensoativo, que originam microestruturas fi brosas tubulares de caráter organogel 
ou hidrogel. O estudo do equilíbrio hidrófi lo-lipófi lo (HLB) para a formação de microestruturas 
contendo tensoativos não iônicos é fundamental para a formação de microemulsões. Neste tra-
balho, um estudo comparativo entre os valores de HLB teórico e os obtidos experimentalmente, 
para sistemas em gel e microemulsionados contendo tensoativos sorbitanos (não iônicos) do 
tipo polioxietileno monoésteres (Tween 20, 40 e 80) e óleo vegetal de soja, permitiu avaliar 
algumas características físico-químicas dos sistemas obtidos que serão disponibilizados para 
aplicabilidade farmacológica.

Palavras-chave: óleo de soja, tensoativo sorbitano, microemulsão, HLB
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CÓDIGO: SB2747
TÍTULO: “A LUDOTERAPIA COMO ESTRATÉGIA NA ASSISTÊNCIA DE ENFERMA-
GEM PARA CRIANÇA COM CÂNCER HOSPITALIZADA”
AUTOR: ANA LUIZA DA COSTA CUNHA
ORIENTADOR: CLELIA ALBINO SIMPSON
CO-AUTOR: LUCELIA MARIA CARLA PAULO DA SILVA DUARTE
CO-AUTOR: MÔNICA GISELE COSTA PINHEIRO
CO-AUTOR: THAYSE MINOSA DOS SANTOS SILVA

Resumo:

A hospitalização é uma realidade existente na vida de uma parcela signifi cativa de crian-
ças com câncer, sendo considerada como uma situação bastante traumática e desgastante que 
pode provocar alterações no seu desenvolvimento e comprometer o seu processo de interação 
com outras pessoas. OBJETIVOS: Identifi car contribuições da ludoterapia durante a hospitali-
zação da criança com câncer, ressaltando sua importância para essa população, bem como ava-
liar sua participação em uma assistência de enfermagem mais humanizada. METODOLOGIA: 
Revisão de literatura utilizando a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS); Descritores: “criança 
hospitalizada” e “jogos e brinquedos”; critério de seleção: compatibilidade com o tema e arti-
gos publicados nos últimos 15 anos, tendo como amostra 13 artigos. RESULTADOS: Constata-
-se que a ludoterapia desencadeia na criança com câncer melhor aceitação de procedimentos 
e exames, maior colaboração com a equipe de saúde, imagem mais positiva da hospitalização, 
recuperação mais acelerada, diminuição do estresse dos pais e da equipe, melhora o relaciona-
mento entre profi ssionais, pais e crianças. Conclui-se que a ludoterapia constitui algo essencial 
para a relação criança-enfermeiro-família, favorecendo assim um tratamento de qualidade, vis-
to que contribui para aceitação da hospitalização por parte da criança, diminuindo seus medos, 
suas angústias e ansiedades.

Palavras-chave: Criança hospitalizada, Jogos e Brinquedos, Enfermagem, Oncologia.
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CÓDIGO: SB2750
TÍTULO: ADESÃO IRREGULAR DAS MÃES AO ACOMPANHAMENTO DE CRESCI-
MENTO E DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA: O QUE ESTÁ ACONTECENDO?
AUTOR: ANA LUIZA DA SILVA GODEIRO
ORIENTADOR: AKEMI IWATA MONTEIRO
CO-AUTOR: ANA DULCE BATISTA DOS SANTOS
CO-AUTOR: GABRIELA BEZERRA TEIXEIRA

Resumo:

O objetivo deste estudo é descrever os aspectos e barreiras que infl uenciam na adesão ir-
regular/baixa das mães ao acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento (CD) infantil, 
a partir da percepção de que muitas crianças estão inscritas, mas a participação das mães nessa 
ação vem sendo irregular. Estudo qualitativo, realizado a partir da visita domiciliar e entrevista 
individual às mães faltosas ao acompanhamento coletivo do CD na área de abrangência da uni-
dade básica de saúde da família de Cidade Nova - Natal/RN.  Dentre os motivos do abandono 
ao acompanhamento de CD estão desde a procura ser feita apenas para resolver problemas ou 
doença e não para acompanhamento da criança quando sadia, pelo esquecimento da data marca-
da para a consulta, até outros aspectos que englobam fatores demográfi cos, sócio-psicológicos 
e estruturais envolvendo crenças, idade, classe social, infl uência familiar, renda, escolaridade. 
Os aspectos apresentados servem de subsídios aos profi ssionais de saúde para que conheçam 
esses aspectos, e possam traçar estratégias para a resolução dessa problemática como a busca 
ativa, dando orientações da necessidade de maiores cuidados, fornecendo informações sobre os 
programas oferecidos, pois o engajamento de pessoas em ações que visam à promoção a saúde 
depende da compreensão que possuem acerca da melhoria na qualidade de vida que essas ações 
podem proporcionar.

Palavras-chave: Enfermagem; Acompanhamento de CD da criança; faltosos ao CD.
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CÓDIGO: SB2753
TÍTULO: ENFOQUE DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE HANSENÍASE COM ESTU-
DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DE PARNAMIRIM-RN
AUTOR: LUCELIA MARIA CARLA PAULO DA SILVA DUARTE
ORIENTADOR: CLELIA ALBINO SIMPSON
CO-AUTOR: ANA LUIZA DA COSTA CUNHA
CO-AUTOR: MÔNICA GISELE COSTA PINHEIRO
CO-AUTOR: THAYSE MINOSA DOS SANTOS SILVA

Resumo:

INTRODUÇÃO:A hanseníase, doença infecto-contagiosa crônica, acomete pele e ner-
vos.Se não tratada precoce e adequadamente pode levar à deformidades. O Brasil é o 2º país em 
número de casos dessa doença no mundo e a região Nordeste é uma das que apresenta os mais 
altos índices de casos detectados. Diante isso, ações educativas visando ampliar o conhecimen-
to da população são de extrema relevância. OBJETIVO: Avaliar a importância de ações edu-
cativas em saúde relacionadas à prevenção, diagnóstico e tratamento dessa enfermidade, assim 
como informar sobre aspectos relacionados à doença para escolares.METODOLOGIA:Estudo 
exploratório-descritivo combinados.Tendo como publico alvo 510 alunos do ensino fundamen-
tal e médio das escolas do bairro de Passagem de Areia, Município de Parnamirim/RN. Os da-
dos foram obtidos por meio de uma avaliação (pré-teste e pós-teste) dos conhecimentos prévios 
dos alunos a cerca da hanseníase. A partir disso, se realizou palestras com o intuito de esclarecer 
sobre a doença. RESULTADOS: Inferiu-se o escasso conhecimento prévio dos escolares acerca 
da hanseníase para detecção da doença. Após a realização de palestras evidenciou-se um escla-
recimento sobre a doença, refl etido na porcentagem de respostas certas sobre a mesma. CON-
CLUSÃO: constata-se a importância da enfermagem no desenvolvimento de ações preventivas 
sobre essa doença,tendo os jovens como veículo disseminador de informações para a família e 
a comunidade em geral.

Palavras-chave: Hanseníase, enfermagem, educação em saúde e informações.
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CÓDIGO: SB2754
TÍTULO: HANSENÍASE: A EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO FORMA DE PREVENÇÃO 
E DIAGNÓSTICO DA DOENÇA
AUTOR: THAYSE MINOSA DOS SANTOS SILVA
ORIENTADOR: CLELIA ALBINO SIMPSON
CO-AUTOR: JÉSSICA DANTAS DE SÁ
CO-AUTOR: LUCELIA MARIA CARLA PAULO DA SILVA DUARTE
CO-AUTOR: MÔNICA GISELE COSTA PINHEIRO

Resumo:

Introdução: A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa crônica, causada pelo M. le-
prae. O Brasil é o segundo país em número de casos. Em 2007, 41 mil pessoas foram diagnosti-
cadas, o que ressaltou a necessidade de se realizar medidas educativas visando ampliar o conhe-
cimento da população em geral, já que a hanseníase causa lesão da pele e de nervos periféricos, 
levando a deformidades caso não seja tratada precocemente. Objetivo: Proporcionar educação 
em saúde relacionada à prevenção e ao diagnóstico da hanseníase. Metodologia: trata-se de um 
estudo exploratório-descritivo combinados, aplicado a alunos do ensino fundamental de esco-
las do bairro de Passagem de Areia, Parnamirim/RN, realizando assim uma coleta de dados, 
através de pré-teste e de pós-teste, a cerca do conhecimento sobre hanseníase por parte desses 
alunos. Resultados: foi verifi cado o insufi ciente conhecimento sobre hanseníase pelos escola-
res. Entretanto, após utilizar palestras educativas houve melhoria signifi cativa na construção 
de seu conhecimento no que concerne ao tema. Conclusão: Constatou-se a efi cácia e efi ciência 
das palestras de informações sobre hanseníase, relevando a importância da enfermagem no 
que diz respeito à educação em saúde como forma de prevenir tal enfermidade, contribuindo 
para erradicação dessa doença, haja vista que a prevenção quebra a cadeia epidemiológica da 
Hanseníase.

Palavras-chave: Educação em saúde, Hanseníase, Enfermagem.
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CÓDIGO: SB2755
TÍTULO: O MUSEU DE CIÊNCIAS MORFOLÓGICAS E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA 
A SOCIEDADE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
AUTOR: HILDERJANE CARLA DA SILVA
ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA

Resumo:

INTRODUÇÃO: Os museus de ciências permitem expandir a ciência e tecnologia, con-
tribuindo para a difusão do conhecimento (RIBEIRO, 2004). O Museu de Ciências Morfoló-
gicas (MCM), implantado no Centro de Biociências da UFRN, realiza um trabalho educativo 
de inserção da comunidade, pois aguça a curiosidade dos visitantes. MÉTODOS: Trata-se do 
relato de uma experiência como monitora do MCM ao longo do ano de 2009. Como projeto 
de extensão, o MCM integra a Anatomia, Histologia e Embriologia, sendo abordada também 
a prevenção de doenças, em exposições permanentes e/ou itinerantes; permite o acesso à mor-
fologia e preocupa-se com a educação científi ca, já que seus monitores recebem os visitantes e 
ministram palestras, utilizando materiais didático-científi cos (peças anatômicas reais e sintéti-
cas, lâminas histológicas e painéis explicativos). São realizados o atendimento às escolas, orga-
nização e catalogação do acervo. Durante as visitas, aplicou-se um questionário de avaliação a 
respeito do MCM e o número de participantes registrado em um livro de freqüência. RESUL-
TADOS E DISCUSSÃO: Ao longo de 2009, foram atendidas 16494 pessoas, 138 escolas e 137 
professores. A contribuição do MCM para o aprendizado foi vista como ótima por 86,3% dos 
visitantes e como boa por 10,6% destes.  CONCLUSÕES: O MCM tem conseguido comple-
mentar os estudos abordados em sala de aula e despertar o interesse dos alunos pelas ciências, 
proporcionando subsídios quanto à promoção da saúde através do conhecimento.

Palavras-chave: Educação, Museu de Ciências e Extensão Universitária
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CÓDIGO: SB2757
TÍTULO: ESTIMATIVA DA INGESTÃO DE SÓDIO PELOS ADOLESCENTES
AUTOR: ALDRINA LAURA DA SILVA COSTA
ORIENTADOR: LIANA GALVAO BACURAU PINHEIRO

Resumo:

Objetivou-se identifi car a ingestão de sódio através do consumo de alimentos industriali-
zados pelos adolescentes de escolas municipais de Natal-RN, além de comparar e classifi car de 
acordo com a Portaria 27 de 13/01/1998 da ANVISA-MS Brasil - 2006. O consumo alimentar 
dos adolescentes (10 a 19 anos) estudados foi obtido através da aplicação de dois recordatórios 
de 24 horas (R24). Nos formulários (530) eram registrados todos os alimentos consumidos no 
dia anterior à entrevista. Desses R24 foram extraídos 110 tipos de alimentos industrializados que 
estavam presentes na alimentação habitual dos adolescentes, os quais foram analisados quanto 
ao teor de sódio (mg/100 gramas) pelo software virtualnutri(versão 2007). Os alimentos encon-
trados foram classifi cados de acordo com os teores de sódio nas categorias descritas na Portaria 
27 de 13/01/1998 da ANVISA-MS Brasil (2006): Dos 110 tipos de alimentos processados que 
fi zeram parte da alimentação habitual dos adolescentes, 11 alimentos (10%) encontravam-se no 
atributo de baixo teor (no máximo 120 mg sódio/100g), 16 (14,4%) no atributo muito baixo teor 
e 27 (24,5%) no de não contém (máximo de 5mg sódio/100g). Não estão incluídos no atributo 
reduzido em sódio 56 tipos de produtos (50,9%), apresentando teores elevados (superior a 120 
mg/100g), variando de 123,204 a 1844mg sódio/100g.  A maioria dos produtos consumidos 
pelos adolescentes apresentam conteúdo superior a 120 mg de sódio/100g.

Palavras-chave: Consumo de sódio, Alimentos Industrializados, Adolescentes
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CÓDIGO: SB2761
TÍTULO: INCIDÊNCIA DE TEFRITIDEOS EM POMAR COMERCIAL DE GOIABA, PSI-
DIUM GUAJAVA NO PROJETO IRRIGADO DO BAIXO ASSU
AUTOR: RAQUEL SOUZA SILVA
ORIENTADOR: FRANCISCO PEPINO DE MACEDO
CO-AUTOR: GLEIDER MARIA DE MENEZES COSTA
CO-AUTOR: JOAO MARIA GOMES ALENCAR DE SOUZA
CO-AUTOR: MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MEDEIROS

Resumo:

O Rio Grande do Norte é um importante produtor de frutas tropicais, dentro desse contex-
to possui uma área livre de moscas-das-frutas para a espécie de Anastrepha grandis, localizada 
na região semi-árido do estado, compreendendo os municípios de Mossoró-Assú-Baraúnas. 
A ocorrência de moscas-das-frutas provoca impacto no setor produtivo, pois as espécies da 
família de tefritídeos são responsáveis por severos danos, principalmente, as culturas e goiaba, 
Psidium guajava L. Para um controle efi ciente e racional são indispens O conhecimento da 
fl utuação populacional e a época de maior ocorrência de uma determinada espécie de inseto de 
importância econômica são requisitos indispensáveis para o estabelecimento de um controle 
efi ciente e racional. O presente trabalho visou identifi car a fl utuação populacional das espécies 
de moscas-das-frutas associadas à cultura de goiaba na área de estudo. O trabalho foi realizado 
no período de agosto de 2009 a março de 2010 em pomar comercial de goiaba, Psidium guaja-
va L. Na área de estudo observou ? se as seguintes espécies de moscas-das-frutas: Anastrepha 
fraterculus, A. sorocula, A. zenildae e Ceratitis capitata

Palavras-chave: Anastrepha; Armadilhas McPhail; Ceratitis capitata; Índice MAD
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CÓDIGO: SB2763
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO FISIOLOGICA E BIOQUIMICA DE VARIEDADES DE 
CANA-DE-AÇUCAR QUANTO AO DEFICIT HIDRIKCO
AUTOR: CIBELLEY VANUCIA SANTANA DANTAS
ORIENTADOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO
CO-AUTOR: DIEGO DE LIMA FREIRE
CO-AUTOR: JOSEMIR MOURA MAIA
CO-AUTOR: KALINNE CRIS SILVA DE ASEVEDO

Resumo:

O objetivo deste trabalho foi avaliar a resposta da variedade RB 126 de cana-de-açú-
car, submetida aos estresses hídrico e salino simulados pelos agentes estressores PEG e NaCl 
respectivamente. Plântulas de cana-de-açúcar foram cultivadas em hidroponia na presença de 
cinco tratamentos (Controle; 50 (S1) e 100 mM (S2) NaCl ; - 0,221 (P1) e  - 0,450 MPa(P2) 
PEG).  Sete dias após a exposição aos estresses, foram analisados os seguintes parâmetros: taxa 
de crescimento relativo (TCR), conteúdo relativo de água (C.R.A.), umidade (U), e integridade 
de membrana (C.E). Tanto o sal como o PEG afetaram a taxa de crescimento. Com relação ao  
CRA, o tratamento S1 induziu um aumento na  quantidade de água nas raízes em comparação 
ao  controle. Embora a umidade não tenha apresentado diferenças signifi cativas entre os tra-
tamentos.  Na parte aérea o extravasamento de eletrólitos (dano de membrana) foi superior ao 
controle em todos os tratamentos, contudo nas raízes, não foi observado diferenças signifi cati-
vas. De acordo com os parâmetros avaliados, em presença 50 mM de sal,  a cana apresenta uma 
maior resistência, entretanto nos demais tratamentos ela mostrou-se mais sensível, sendo que o 
tratamento  P2 é uma concentração limitante para esta variedade.

Palavras-chave: Cana-de-açúcar, Estresse salino, Défi cit hídrico e Hidroponia.
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CÓDIGO: SB2764
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO FISIOLÓGICA DOS MECANISMOS ENVOLVIDOS 
COM O TRANSPORTE DE K+ EM RAÍZES DE FEIJÃO CAUPI
AUTOR: DIEGO DE LIMA FREIRE
ORIENTADOR: EDUARDO LUIZ VOIGT
CO-AUTOR: JOSEMIR MOURA MAIA
CO-AUTOR: MARAÍSA COSTA FERREIRA
CO-AUTOR: THIAGO BARROS GALVAO

Resumo:

O K+ é um dos nutrientes minerais requeridos em maiores quantidades pelas plantas, de 
forma que a escassez de K+ afeta decisivamente a produtividade agrícola. Sob condições de 
carência de K+, as plantas adquirem este nutriente a partir da solução do solo por mecanismos 
de absorção com alta afi nidade. Assim, este trabalho teve como objetivo caracterizar os me-
canismos para a absorção de K+ com alta afi nidade em raízes de feijão caupi cultivar Pitiúba. 
Para tanto, foram realizados experimentos de absorção com raízes destacadas utilizando a me-
todologia de exaustão do meio externo. Raízes de feijão caupi previamente privadas de K+ por 
quatro dias foram incubadas com K+ 100 micromolar por diferentes tempos ou durante 60 min 
com diferentes inibidores. A absorção de K+ foi parcialmente inibida por NH4+, indicando que 
os mecanismos com alta afi nidade nas raízes de feijão caupi são mediados por uma via sensível 
e uma via insensível ao NH4+. Os inibidores farmacológicos Cs+ e Ba2+ também reduziram 
a absorção de K+, sugerindo a contribuição de canais de K+ nos mecanismos envolvidos. A 
inibição da absorção de K+ por Na+ indica que os mecanismos com alta afi nidade nas raízes de 
feijão caupi também podem ser inibidos por estresse salino.

Palavras-chave: Absorção radicular; Estresse nutricional; Nutrição mineral
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CÓDIGO: SB2765
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO EXTRATO DE PRÓPOLIS NA HISTOPATOLOGIA RENAL E 
NA CAPTAÇÃO DO PERTECNETATO DE SÓDIO (NA99MTCO4)
AUTOR: ROBERTA CECILIA MORENO MENDONCA
ORIENTADOR: CECILIA MARIA DE CARVALHO XAVIER HOLANDA
CO-AUTOR: EIDER MAIA SARAIVA
CO-AUTOR: HILKEA CARLA DE SOUZA MEDEIROS
CO-AUTOR: RAPHAEL CABRAL PEREIRA FAGUNDES NETO

Resumo:

Este estudo objetivou avaliar a infl uência do extrato aquoso de própolis na biodistribui-
ção renal do radiofármaco Na99mTcO4 e detectar suas alterações histopatológicas nos rins de 
ratos Wistar. Vinte animais foram divididos, igualmente, em 2 grupos: controles (C) e tratados 
(T). Os tratados receberam, via oral, 1 mL do extrato aquoso de própolis a 10%, diluído em 
sorbitol, por 10 dias. Os controles receberam sorbitol do mesmo modo e período.  No último 
dia de tratamento, todos receberam 0,1mL de Na99mTcO4 (0,66 MBq) via plexo orbital, sob 
anestesia. Após a injeção do radiofármaco, os animais foram sacrifi cados em tempos diferentes 
(10 e 30 min). Imediatamente após as mortes, foram retirados os rins dos animais e amostras 
renais foram encaminhadas para determinação do percentual de radioatividade por grama de 
órgão (%ATI/g), em um contador gama, e para análise histopatológica pelas técnicas da Hema-
toxilina-Eosina (HE) e do Ácido Periódico de Schiff (PAS). Os dados foram analisados estatis-
ticamente pelo teste t-student (p<0,05). Não foi encontrada alteração signifi cativa na captação 
do Na99mTcO4 pelos rins (p=0,2736). Não foram detectadas células infl amatórias, alterações 
de membrana basal ou sinais de atrofi a glomerular pelo PAS e HE. Os ductos proximais e dis-
tais dos 2 grupos apresentaram tamanhos e morfologia normais. Diante disto, pode-se sugerir 
que o extrato de própolis não interfere na biodistribuição renal do Na99mTcO4 e nem promove 
alterações morfofuncionais nos rins.

Palavras-chave: Própolis; Pertecnetato de sódio; Histopatologia; Rins; Radiofármaco.
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CÓDIGO: SB2775
TÍTULO: VISITA DOMICILIAR DE ENFERMAGEM NO PERÍODO PUERPERAL: UM 
RELATO DE EXPERIÊNCIA
AUTOR: KÁLYA YASMINE NUNES DE LIMA
ORIENTADOR: AKEMI IWATA MONTEIRO
CO-AUTOR: ANA DULCE BATISTA DOS SANTOS
CO-AUTOR: ISABELLE PINHEIRO DE MACEDO
CO-AUTOR: POLYANNA KEITTE FERNANDES GURGEL

Resumo:

Objetivo: descrever as experiências de estudantes na visita domiciliar de enfermagem. 
Considerando os riscos previsíveis enfrentados pela mãe e recém-nascido no período puerperal, 
as visitas reúnem profi ssionais da unidade básica de saúde para a visitação as famílias, com 
vistas a avaliar e registrar as ações, e cuidados à mãe e criança, sendo estimuladas as práticas de 
cuidados (imunização, higiene, triagem neonatal, alimentação), incentivo ao aleitamento mater-
no e ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança. Estas foram realizadas 
no bairro de Cidade Nova, Natal-RN. As ações foram categorizadas de acordo com as funções 
da visita domiciliar estabelecidas pelos estudantes, tais como: torna as mães mais ativas no 
processo de cuidado, deixando de ser receptoras das informações; é uma rede de apoio neces-
sária para tornar as mães aptas ao desempenho satisfatório da maternidade; e pelas puérperas: 
é uma prática educativa fundamental ao processo de cuidado, tendo em vista que ainda existe 
uma grande carência de informações recebidas na maternidade e que essas defi ciências podem 
acarretar graves problemas tanto para a saúde da mãe como da criança; se sentem acolhidas 
pela Unidade de Saúde. Diante do exposto, as visitas de enfermagem se mostraram como um 
instrumento que favorece uma melhoria dos cuidados do binômio mãe e fi lho, possibilitando, 
desta forma uma efetivação das ações de promoção à saúde desse público.

Palavras-chave: enfermagem, puepério, visitas domiciliares.
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CÓDIGO: SB2776
TÍTULO: PRATOS EMBLEMÁTICOS DE CAICÓ/RN: SOCIEDADE, IDENTIDADE, 
COMPLEXIDADES
AUTOR: DIÔGO VALE
ORIENTADOR: VERA LUCIA XAVIER PINTO

Resumo:

Caicó/RN, conhecida por sua Festa de Sant’Ana, forte expressão religiosa e cultural do 
Nordeste,  também se destaca pela culinária, com pratos oriundos de bases agropecuárias e 
européias. O objetivo deste trabalho foi observar a relação estabelecida entre pratos emblemá-
ticos e pertencimentos identitários. O marco teórico referencial foi o pensamento complexo. A 
abordagem qualitativa. As técnicas de coleta foram a observação, análise documental e texto 
autobiográfi co. Observamos que os pratos típicos da culinária caicoense expressam a relação 
natureza-cultura, em cuja complexidade estão pautadas as relações sociais dos habitantes, ou 
daqueles que são afeiçoados à cidade e seus produtos alimentícios tidos como de boa qualidade. 
Os pratos emblemáticos apresentam-se como disparadores da complexidade inerente à culiná-
ria - como forma de linguagem que é -, e são utilizados como integradores e fortalecedores das 
relações sociais entre os “Filhos de Caicó”, sejam esses nascidos lá ou não. Produzir e comer 
queijo de manteiga, carne de sol, fi lhós com mel de rapadura, licores de tamarindo e cajarana, 
é mais que ingestão, é um processo de integração natureza-cultura, de importante valor sim-
bólico.  Concluímos que o fazer culinário pode ser uma via para construção de pertencimentos 
identitários mais abrangentes, nos quais sejam fortalecidas as identidades cósmica, terrenal, 
cultural e pessoal, que todos possuímos, como nos ensina Boff(1997).

Palavras-chave: Caicó, Identidade alimentar, pratos emblemáticos
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CÓDIGO: SB2780
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE DIFERENTES FORMULAÇÕES DE 
COMPRIMIDOS DE PIRAZINAMIDA QUANDO SUBMETIDOS AO ESTUDO DE ESTA-
BILIDADE ACELERADA
AUTOR: JANAINA DA SILVA GOES
ORIENTADOR: FERNANDA NERVO RAFFIN
CO-AUTOR: ARION GLEIDSON NUNES DE MELO
CO-AUTOR: FÁTIMA DUARTE FREIRE

Resumo:

A pirazinamida (PZA) é um fármaco utilizado no esquema de tratamento da tuberculose 
em associação com a isoniazida, rifampicina e etambutol. A obtenção de comprimidos por com-
pressão direta garante uma maior economia no processo de produção e estabilidade. O estudo 
de estabilidade acelerada, no qual o medicamento é submetido a condições elevadas de tempe-
ratura e umidade, permite avaliar possíveis alterações na qualidade fi nal do medicamento. Esta 
pesquisa teve como objetivo determinar a formulação mais estável para o desenvolvimento 
de comprimidos de PZA por compressão direta. Foram obtidas duas formulações, contendo 
(F1): PZA, estearato de magnésio, croscarmelose sódica e celulose microcristalina 101; e (F2): 
PZA, estearato de magnésio, croscarmelose sódica e lactose supertab. Os comprimidos de PZA 
foram obtidos por compressão direta e envelopados em papel alumínio. Em seguida, foram 
armazenados na câmara climática a uma temperatura de 40°C e umidade de 75%. Os comprimi-
dos foram avaliados através dos testes físico-químicos determinados pelos compêndios ofi ciais 
(Farmacopéia Brasileira, 4 ed. e USP 23) no tempo inicial e após três meses. Os resultados de 
dureza e friabilidade da F2 se encontraram fora do especifi cado (dureza<4,0kg/cm2 e friabilida-
de>1,5%), para os demais resultados a F2 se encontrou de acordo com as especifi cações. Com 
isso, podemos concluir que a F1 apresentou melhores resultados para o estudo de estabilidade 
acelerada quando comparada à F2.

Palavras-chave: Tuberculose; Pirazinamida; Compressão direta; Estabilidade acelerada.
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CÓDIGO: SB2783
TÍTULO: ESTUDO MORFO-ANATÔMICO DE CÁRTAMO CULTIVADO NO SEMI-ÁRI-
DO NORDESTINO
AUTOR: VICTOR HUGO MOURA DE SOUZA
ORIENTADOR: JULIANA ESPADA LICHISTON

Resumo:

O bioma Caatinga é um dos biomas brasileiro com menor disponibilidade em água, alem 
de possuir solos salinos.Uma oleaginosa promissora para cultivo no semi-árido brasileiro é o 
Carthamus tinctorius L. (cártamo), uma asteráceae de cultivo anual.Por ser uma espécie que 
apresenta resistência a desidratação e a salinidade, poderá ser uma excelente alternativa para 
a agricultura em regiões semi-áridas do Brasil. Para análise anatômica, foram feitas lâminas 
histológicas semipermanentes com secções transversais de raiz, caule, folha à mão livre.Os 
tecidos foram seccionados com lâmina de aço inox.Foram utilizadas 3 tipos de coloração.Após 
corados foram selecionados e colocados em lâminas com glicerina 50% e vedados.A análise 
procedeu em microscópio óptico e foram fotografados em laboratório.Os estudos anatômicos 
de Carthamus tinctorius L, evidenciaram na folha a presença dos parênquimas indiferenciado, 
lacunoso e paliçádico; fl oema e estrias de cáspary no caule.Na raiz, verifi cou-se presença de 
ductos de mucilagem, e uma baixa quantidade de pêlos absorventes.Quanto à folha, constatou-
-se uma alta densidade de tricomas e de estômatos, presença de xilema, fl oema e parênquima 
aqüífero.O objetivo central é a utilização do cártamo como matéria-prima para a produção de 
biodiesel com viabilidade de cultivo na caatinga, com o desenvolvimento sócio-econômico do 
semi-árido nordestino Visa-se ainda analisar as características botânicas da espécie frente a 
condições adversas do semi-árido.

Palavras-chave: Cártamo, Caatinga, Seca, Estudo anatômico,Oleaginosa
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CÓDIGO: SB2784
TÍTULO: AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE INTOXICAÇÕES HUMANAS CAUSADAS 
POR MEDICAMENTOS E AGROTÓXICOS NO RN
AUTOR: YAMARA ARRUDA SILVA DE MENEZES
ORIENTADOR: MATHEUS DE FREITAS FERNANDES PEDROSA

Resumo:

As mudanças tecnológicas que ocorreram no século XX levaram ao desenvolvimento 
das indústrias como um todo, favorecendo a síntese de novos compostos para diversos fi ns. 
Medicamentos e agrotóxicos são produtos intensamente consumidos no Brasil e no mundo e 
os contextos produtivo e mercadológico nos quais estão inseridos aproximam os riscos à saúde 
e ao meio ambiente relacionados à utilização destes.  Este trabalho tem como objetivo realizar 
uma análise descritiva dos aspectos clinicoepidemiológicos dos quadros de intoxicação por me-
dicamentos e agrotóxicos. Os dados foram obtidos a partir das fi chas de notifi cação de acidentes 
toxicológicos, registrados no CIT/RN no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2009.  Nas 
intoxicações por medicamentos o sexo feminino foi o mais afetado(133 casos), e a faixa etária 
mais susceptível é de 0 a 9 anos(45,8%). Destacaram-se os acidentes individuais(52,0%), sendo 
os anticonvulsivantes, ansiolíticos e antidepressivos as classes terapêuticas mais citadas. Nas 
intoxicações por agrotóxicos, a faixa etária de maior incidência é 0 - 9 anos(68,0%), destacan-
do-se os acidentes no sexo masculino com 155 casos. Quanto à circunstância dos acidentes 
foram registrados 131 casos de tentativas de suicídio. No período analisado foram registrados 
9 óbitos por acidentes com agrotóxicos. Este estudo, além dos aspectos clinicoepidemiológi-
cos, se constitui análise de impacto social e ambiental, avaliando importantes componentes das 
emergências em saúde pública.

Palavras-chave: Intoxicação; Agrotóxicos; Medicamentos.
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TÍTULO: ANÁLISE DAS ENFERMIDADES EM CRUSTÁCEOS NO MUNDO PUBLICA-
DOS NA REVISTA AQUACULTURE NO PERÍODO DE 1972 A 2010
AUTOR: MAGNO HUDSON DA COSTA GOMES
ORIENTADOR: PEDRO CARLOS CUNHA MARTINS
CO-AUTOR: ANUSKA CARLA DE BRITO MANSO
CO-AUTOR: GRASIELE ARAUJO DA SILVA
CO-AUTOR: MARÍLIA GABRIELE DE MELO SOUZA

Resumo:

As doenças de uma forma geral sempre têm um efeito negativo no cultivo de molusco, 
causando varias difi culdades no decorrer do cultivo e fi nalizando com prejuízo para os produ-
tores. Como para concretizarmos uma pesquisa cientifi ca necessitamos de um acervo bibliográ-
fi co com o máximo de dados possível, este trabalho vem a somar dados para futuras pesquisas 
e conseqüentemente o desenvolvimento da aqüicultura. Este trabalho tem por objetivo fazer o 
levantamento de todos os casos já relatados e estudados sobre patologia em moluscos entre os 
anos de 1972 a 2010 publicados na revista cientifi ca aquaculture, tornando-se um acervo para 
futuras pesquisas. Foi visto que os patógenos mais citados foram Escherichia coli e Vibrio spp 
no caso das bactérias. Quanto a parasitas tivemos Bonamio ostreae e Mytilicola intestinalis. Foi 
relatado uma pesquisa com vírus no caso o QX (Queensland unknowen) e não foi observado 
pesquisas com fungos.  Quanto as espécies de moluscos agredidas tivemos com mais notorieda-
de as seguintes espécies Crassostrea gigas, Ostrea edulis, Crassostrea virgínica e Mytillus gallo-
provincialis. Tivemos um total de 54 artigos onde 24 relacionavam com tratamentos. Podemos 
notar que com o passar dos tempos, a quantidade de artigos relacionados teve um considerado 
aumento, tendo em vista a conscientização da importância econômica da sanidade dos cultivos 
de moluscos no mundo.

Palavras-chave: Moluscos, Aquaculture.
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ENFERMIDADES NA CRIAÇÃO DO CA-
MARÃO MARINHO LITOPENAEUS VANNAMEI (BOONE, 1931), NA BACIA HIDRO-
GRÁFICA DO RIO CEARÁ-MIRIM (RN)
AUTOR: TAMIRIS HENRIQUE FERREIRA
ORIENTADOR: PEDRO CARLOS CUNHA MARTINS
CO-AUTOR: ÉLIDA CATARINA DE SOUZA
CO-AUTOR: EMANUELLY CRISTINA RODRIGUES PEIXOTO
CO-AUTOR: PATRICIA MADRUGA DOS SANTOS

Resumo:

A carcinicultura é uma das atividades do ramo da aqüicultura que mais cresceu e obteve 
êxito no Brasil como em vários países do mundo como citado por Rocha & Rocha (2009). 
De maneira geral os problemas que mais infl uenciam os resultados nas fazendas de carcini-
cultura são aqueles relacionados com a incidência de enfermidades, qualidade do ambiente 
e a tecnologia empregada (Rocha & Rodrigues, 2003). Este estudo foi realizado na região da 
Bacia Hidrográfi ca de Ceará-Mirim, com o objetivo de avaliar presuntivamente a sanidade dos 
camarões cultivados. Participaram sete propriedades, onde, em  6 foram coletadas amostras, 
que totalizam 68 indivíduos. Estas foram realizadas no período de fevereiro e março de 2010. 
Os animais coletados foram fi xados em solução de Davidson e encaminhados para o Centro 
de Saúde em Aqüicultura (CSAq/DOL/UFRN), para o processamento histológico. Após 24 
horas de imersão no fi xador, os animais foram transferidos para o álcool 70%, posteriormente 
cortados e colocados em histocassetes. Esse processamento seguiu com a desidratação, diafa-
nização, parafi nização e emblocamento. Cortes de 5μm coletados em lâminas foram corados 
pelo método de H&E, e analisados com microscopia ótica. Os primeiros resultados mostram de 
forma quantitativa o grau de severidade das doenças, sendo baixa ou moderada, de 25%-50% 
de patógenos, parasitas ou epicomensais e com muitas lesões características de síndrome. As 
análises serão continuadas ao longo dos ciclos de cultivo.

Palavras-chave: Ceará - Mirim; Enfermidade;  Rio Grande do Norte.
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AUTOR: PATRICIA MADRUGA DOS SANTOS
ORIENTADOR: PEDRO CARLOS CUNHA MARTINS
CO-AUTOR: ÉLIDA CATARINA DE SOUZA
CO-AUTOR: EMANUELLY CRISTINA RODRIGUES PEIXOTO
CO-AUTOR: MICHELLY REIS DE LIMA

Resumo:

A carcinicultura é uma atividade aquicola, no qual o Rio Grande do Norte se destaca. 
Com a expansão dos cultivos cresceram também os problemas com a produção e sua inten-
sifi cação tem como resultado o aumento de problemas patológicos. Com isso, o projeto de 
Otimização do Processo de Gerenciamento da Saúde no Cultivo de Camarões Marinhos do 
Estado do Rio Grande do Norte, visa fazer uma avaliação geral da saúde dos camarões cultiva-
dos, Litopenaeus vannamei. Este estudo enfoca a região da Bacia Hidrográfi ca do Assu, com 3 
propriedades participantes atualmente, de onde foram coletadas 42 amostras entre fevereiro e 
março de 2010. Em seguida, os animais foram fi xados em solução de Davidson e encaminhados 
para o Centro de Saúde de Animais Aquáticos (CSAq/DOL/UFRN), para o processamento his-
tológico. Após 24 horas de imersão, no fi xador, os animais foram transferidos para o álcool 70% 
e cortados. O procedimento histológico consistiu em: desidratação, diafanização, banhos em 
parafi na e emblocamento. Cortes de 5μm foram obtidos em micrótomo manual e corados pelo 
método de Hematoxilina e Eosina, fi nalizando com as análises das lâminas em microscópio 
óptico. Os primeiros resultados mostram que 57% estavam com necrose e 14% com bacteriose 
ambas com nível leve de lesão nos animais. Esse estudo está em andamento.

Palavras-chave: Litopenaeus vannamei, Bacia Hidrográfi ca do Assu, Rio Grande do Norte.
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TÍTULO: LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO E BIBLIOGRÁFICO DE ENFERMIDADES 
EM CRUSTÁCEOS
AUTOR: ANUSKA CARLA DE BRITO MANSO
ORIENTADOR: PEDRO CARLOS CUNHA MARTINS
CO-AUTOR: MARÍLIA GABRIELE DE MELO SOUZA
CO-AUTOR: MICHELLY REIS DE LIMA
CO-AUTOR: PATRICIA MADRUGA DOS SANTOS

Resumo:

As doenças, no geral, são de extrema importância para a Aqüicultura mundial, pois gera 
grandes impactos sócio-econômicos onde se instala. Segundo, Lightner & Redman (1998), as 
doenças mais importantes em camarões peneídeos cultivados comercialmente são aquelas cau-
sadas por vírus e bactérias. O objetivo desse trabalho foi realizar um levantamento bibliográfi co 
dos artigos da revista Aquaculture entre os anos de 1972 a 2010. Buscou-se conhecer o desen-
volvimento das principais doenças de camarões cultivados das espácies Peneaus vanammei e 
Peneaus monodom entre os anos citados. Para isso foi feito uma análise estatística dos dados, 
mostrando quantitativamente e nominalmente os agentes causadores das enfermidades. Dentre 
esses os mais observados, foram a WSSV (vírus da mancha branca), IMNV (vírus da mione-
crose infecciosa) e vibrioses (Vibrio spp). Todos os dados obtidos foram retirados da revista 
Aquaculture em todas as suas edições sobre doenças e organizados em planilhas separadamente 
para cada aspecto. Portanto o levantamento bibliográfi co foi importante para o conhecimento 
desses dados em diferentes épocas, pois ofereceu condições para comparar e constatar o nível 
de impacto causado por essas doenças em cultivos das espécies citadas.

Palavras-chave: Crustáceos, enfermidades
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CÓDIGO: SB2792
TÍTULO: EFEITO DO EXTRATO DE PRÓPOLIS NA CAPTAÇÃO HEPÁTICA DO PER-
TECNETATO DE SÓDIO (NA99MTCO4) - ANÁLISE BIOQUÍMICA E HISTOPATOLÓGI-
CA
AUTOR: EIDER MAIA SARAIVA
ORIENTADOR: CECILIA MARIA DE CARVALHO XAVIER HOLANDA
CO-AUTOR: HILKEA CARLA DE SOUZA MEDEIROS
CO-AUTOR: NAISANDRA BEZERRA DA SILVA
CO-AUTOR: VANESSA FAVERO DEMEDA

Resumo:

Investigou-se a infl uência da própolis na histopatologia e provas bioquímicas do fígado, 
e na biodistribuição hepática do radiofármaco Na99mTcO4. 20 animais foram divididos em 2 
grupos: controles e tratados. Os tratados receberam, via oral, 1 mL do extrato aquoso de pró-
polis a 10%, diluído em sorbitol, por 10 dias. Os controles receberam sorbitol do mesmo modo 
e período.  No 10º dia de tratamento, todos receberam 0,1mL de Na99mTcO4 (0,66 MBq) via 
plexo orbital. Foram coletados, sob anestesia, 3 mL de sangue total intracardíaco para provas 
bioquímicas. Os animais foram sacrifi cados em tempos diferentes (10 e 30 min). Foram reti-
radas amostras dos seus fígados para a medição do percentual de radioatividade por grama de 
órgão (%ATI/g), em um contador gama automático, e para análise histopatológica, realizada 
pelos métodos de Hematoxilina-Eosina e PAS. Teste t-student foi utilizado para análise esta-
tística dos dados (p<0,05). Não foi encontrada alteração signifi cativa na %ATI/g do fígado. 
Houve um aumento signifi cativo, do tratado comparado com controle, respectivamente, nas 
enzimas (U/L) fosfatase alcalina (219,20±15,12 e 156,00±16,14) e alanina aminotransferase 
(56,00±3,91 e 40,00±3,30) e na Albumina (g/dL) (3,76±0,05 e 3,27±0,17). Não foram eviden-
ciadas alterações infl amatórias e estruturais signifi cativas no parênquima hepático ao exame 
histopatológico. Apesar das alterações encontradas nas provas de função hepática, tais achados 
não foram evidenciados na histopatologia.

Palavras-chave: Extrato de Própolis; Análise histopatológica; Pertecnetato de Sódio.
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA OSTEOPATIA DECORRENTE DO DIABETES TIPO 1 EM 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL DE PEDIATRIA HPHFB/
UFRN DE NATAL
AUTOR: HEGLAYNE PEREIRA VITAL DA SILVA
ORIENTADOR: ADRIANA AUGUSTO DE REZENDE

Resumo:

O presente trabalho teve por objetivo avaliar a osteopenia associada a pacientes com DM 
1 através da medida da densidade mineral óssea e de marcadores séricos do metabolismo mine-
ral e ósseo, além da expressão gênica do sistema RANK/RANKL/OPG. O estudo foi constitu-
ído por uma amostra de 74 pacientes diabéticos tipo 1 (DM1)e o grupo normoglicêmico (NG) 
foi constituído por 97 indivíduos saudáveis. Os indivíduos diabéticos apresentaram um controle 
glicêmico insatisfatório, com valores de glicemia e HbA1C signifi cativamente superiores aos 
obtidos para os NG. O grupo DM1 T4 apresentou valores aumentados de proteínas totais, albu-
mina e uréia sugerindo assim um início de comprometimento renal.Observa-se uma diminuição 
da concentração de osteocalcina para os grupos DM1 T1, T2 e T3 quando comparados aos 
respectivos NG, sugerindo que esta diminuição estaria associada à diminuição do número e/ou 
da diferenciação dos osteoblastos no seu estágio fi nal de maturação, contribuindo consequen-
temente para a redução da formação óssea.As concentrações séricas de cálcio total e ionizado, 
fósforo e magnésio estavam compreendidos dentro dos VR. A DMO esteve sempre dentro dos 
VR para os grupos estudados, entretanto os grupos DM1 apresentaram sempre valores abaixo 
do seu respectivo NG. O conjunto de resultados obtidos indica que o baixo controle glicêmico e 
o tempo de doença representaram fatores de risco importantes para o desenvolvimento precoce 
da osteopenia diabética e comprometimento renal.

Palavras-chave: Diabetes Mellitus tipo 1, osteopatia
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CO-AUTOR: RENATA MENDES VIEIRA

Resumo:

Própolis é um fi toterápico muito utilizado por apresentar ações medicinais. Este estudo 
avaliou a infl uência do seu uso nos níveis séricos de glicose, albumina e proteínas totais e as 
possíveis alterações histopatológicas, ocorridas no trato gastrointestinal de ratos Wistar, devi-
das a esse fi toterápico. 20 animais foram divididos em 2 grupos: controles e tratados. Os trata-
dos receberam, via oral, 1 mL do extrato aquoso de própolis a 10%, diluído em sorbitol, por 10 
dias. Os controles receberam sorbitol do mesmo modo e período.  No último dia de tratamento 
foram coletados 3 mL de sangue total para as dosagens bioquímicas por métodos automatizados 
e retirados os intestinos delgados dos animais para análise histopatológica pelos métodos da 
Hematoxilina-Eosina (HE) e do Ácido Periódico de Schiff (PAS). O método estatístico utiliza-
do foi o teste t-student (p<0,05). Houve diferenças signifi cativas apenas na glicemia (mg/dL), 
do grupo tratado em relação ao controle, respectivamente, de 181,00±7,30 para 133,00±6,59 e 
na dosagem de albumina sérica (3,77±0,05 para 3,27±0,17). Ao exame histopatológico obser-
vou-se, em ambos os grupos, uma distribuição uniforme de células caliciformes e um padrão de 
normalidade das principais estruturas do intestino delgado. Apesar de não ocorrerem alterações 
na histopatologia do intestino delgado, pode-se concluir que o extrato aquoso de própolis, pos-
sivelmente, foi o responsável pela modifi cação do metabolismo da glicose dos animais tratados 
por ele.

Palavras-chave: Própolis, Histomorfológia, Glicemia, Trato gastrointestinal, Wistar
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TÍTULO: PREVALÊNCIA DE LESÕES ORAIS E PERIORAIS ADVINDAS DA EXPOSI-
ÇÃO SOLAR EM TRABALHADORES DE PRAIA
AUTOR: DANIELLE CLARISSE BARBOSA COSTA
ORIENTADOR: KENIO COSTA DE LIMA

Resumo:

O presente trabalho tem como objetivos verifi car a presença de lesões orais e periorais em 
trabalhadores expostos ao sol nas praias do município de Natal/RN, correlacionando diversos 
fatores, como sexo, faixa etária, renda, nível de escolaridade, histórico ao tipo de pele, categoria 
de ocupação, situação trabalhista, entre outros. Indivíduos acima de 18 anos de idade, de ambos 
os sexos, que trabalham nas praias de Ponta Negra, Redinha, Praia do Meio/Forte/Artistas, alo-
cados por conveniência, foram examinados pelos pesquisadores devidamente calibrados e seus 
dados coletados por meio de uma fi cha-questionário validada. No momento, os examinadores 
estão em processo de calibração.

Palavras-chave: Lesões cancerizáveis; Pele; Lábios.
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ENFERMIDADES NA CRIAÇÃO DO CA-
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CO-AUTOR: ÉLIDA CATARINA DE SOUZA
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CO-AUTOR: TAMIRIS HENRIQUE FERREIRA

Resumo:

A carcinocultura é uma importante indústria aquícola, que em decorrência de surtos de 
enfermidade, tem acarretado grandes perdas ao agronegócio.  Desta forma, o projeto de Otimi-
zação do Processo de Gerenciamento da Saúde no Cultivo de Camarões Marinhos do Estado 
do Rio Grande do Norte, visa fazer uma avaliação geral da saúde dos camarões cultivados, 
Litopenaeus vannamei. Este estudo enfoca a região da Bacia Hidrográfi ca do Rio Potengi, com 
10 propriedades participantes, destas, 2 foram coletadas amostras, que totalizam 41 camarões 
até o momento.  Estas foram feitas no período de janeiro a março. Os animais coletados fo-
ram fi xados em solução de Davidson e encaminhados para o Centro de Saúde em Animais 
Aquáticos (CSAq/DOL/UFRN), para o processamento histológico. Após 24 horas de imersão, 
neste fi xador, os animais forma transferidos para o álcool 70%, posteriormente cortados. Esse 
processamento seguirá os procedimentos de desidratação, diafanização, banhos em parafi na 
e emblocamento. Cortes de 5μm, obtidos em micrótomo manual, serão corados pelo método 
de Hematoxilina e Eosina, e posteriormente analisados com auxilio da microscopia ótica. Os 
primeiros resultados mostram a ocorrência de necrose muscular em 76% dos camarões e de 
bacteriose de 66%. Esse estudo está em andamento.

Palavras-chave: Litopenaeus vannamei, Bacia Hidrográfi ca do Potengi, necrose muscular.
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CO-AUTOR: LUCELIA MARIA CARLA PAULO DA SILVA DUARTE
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Resumo:

INTRODUÇÃO: O canal arterial é um largo vaso que comunica a artéria pulmonar com 
a aorta no feto. O não fechamento deste canal arterial, ao nascimento, culmina no defeito car-
díaco congênito denominado persistência do canal arterial (PCA). OBJETIVO: Elaborar um 
plano assistencial de enfermagem frente a um paciente com Persistência do Canal Arterial; 
identifi cando os diagnósticos e prescrições de enfermagem, segundo o North American Nursing 
Diagnosis Association (NANDA). METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso, realizado 
em um Hospital Universitário no município do Natal/RN.  A coleta de dados se deu através da 
análise documental em prontuário e realização de Histórico de Enfermagem. RESULTADOS: 
Foram realizados três diagnósticos de enfermagem: Intolerância a atividade, caracterizado por 
dispnéia relacionado a distúrbio cardiopulmonar; Risco para função respiratória prejudicada 
relacionada à doença cardíaca; Perfusão tissular inefi caz caracterizada por cianose relacionada 
a doença cardiopulmonar. Realizaram-se as seguintes prescrições: Verifi car sinais vitais imedia-
tamente após atividades; Manter cabeceira da cama elevada em posição semi-fowler; Máscara 
de Venturi se necessário; Movimentar as extremidades e fl exionar dedos das mãos e dos pés a 
cada hora. CONCLUSÕES: Percebemos com o estudo a fundamental importância que a cons-
trução de um plano assistencial de enfermagem individualizado possui para proporcionar um 
atendimento voltado para as reais necessidades do paciente.

Palavras-chave: persistência do canal arterial; defeito cardíaco; enfermagem
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AUTOR: ANIETE CINTIA DE MEDEIROS GUIMARÃES
ORIENTADOR: ROSINEIDE SANTANA DE BRITO
CO-AUTOR: ANGÉLICA LAURA DA COSTA BEZERRA
CO-AUTOR: NATHALIA TÔRRES COSTA DE SOUZA
CO-AUTOR: WANESSA MORAIS DE ARAÚJO

Resumo:

O trabalho teve como objetivo verifi car as causas e consequências das Infecções Hos-
pitalares (IH), sobretudo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), bem como suas medidas de 
controle, tendo em vista o fato de ser esta uma problemática importante para a formação do 
profi ssional de saúde. No contexto da enfermagem, o avanço para novas perspectivas sobre o 
tema contribuirá para melhoria na assistência, otimização dos serviços e das práticas profi ssio-
nais, com atitudes éticas que evitem riscos desnecessários à população. Trata-se de um estudo 
de fundamentação teórica do tipo Revisão de Literatura. Os dados foram coletados a partir de 
artigos científi cos publicados entre 1999 e 2009, disponíveis nas bases de dados Bireme, Scielo 
e Periódicos Capes.Verifi cou-se que os principais fatores de risco envolvidos na prevalência das 
IH estão relacionados à evolução tecnológica dos procedimentos diagnósticos e terapêuticos, 
ao amplo uso de drogas imunossupressivas, maior expectativa de vida da população, aumento 
da demanda e surgimento de microorganismos multirresistentes. Soma-se a isso o fato de que 
os pacientes hospitalizados em UTI são mais suscetíveis a adquirir uma IH. Portanto, é impres-
cindível o estudo, treinamento e aprimoramento do combate à IH, tendo como foco o respeito 
à vida humana.

Palavras-chave: enfermagem, infecção hospitalar, UTI
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Resumo:

Queimadura é uma lesão traumática de origem térmica que acomete os tecidos orgânicos, 
capaz de gerar um grande número de respostas sistêmicas de acordo com sua extensão e pro-
fundidade. Um trauma térmico, independentemente de sua extensão, é uma agressão que pode 
causar danos físicos e psicológicos ao paciente, especialmente quando este necessita de inter-
nação hospitalar, exigindo do enfermeiro o conhecimento técnico especializado e a habilidade 
de lidar com as emoções da pessoa doente. Trata-se de um estudo de fundamentação teórica do 
tipo Revisão de Literatura. Os dados foram coletados a partir de artigos científi cos publicados 
entre 1999 e 2009, disponíveis nas bases de dados Bireme, Scielo e Periódicos Capes. Diante 
dos dados, verifi cou-se que é consenso entre os autores que a troca diária de curativos e a re-
alização de outros procedimentos estão associadas à ansiedade e à dor, sendo fundamental a 
presença da família e o apoio da equipe durante o período de internação e após a alta hospitalar. 
A equipe que atua em Unidades de Queimados (UQ) deve estar preparada para identifi car situ-
ações que podem ser estressantes para o paciente e a família, planejando ações de baixo custo 
e efetividade, sendo importante a realização de estudos que busquem avaliar o preparo destes 
profi ssionais.

Palavras-chave: enfermagem, cuidado, queimadura
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TÍTULO: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PACIENTE COM CORÉIA DE  HUN-
TINGTON: UM ESTUDO DE CASO
AUTOR: DALIANE DEBORAH NEGREIROS DA SILVA
ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO
CO-AUTOR: AMINNA KELLY ALMEIDA DE OLIVEIRA
CO-AUTOR: LUCELIA MARIA CARLA PAULO DA SILVA DUARTE
CO-AUTOR: THAYSE MINOSA DOS SANTOS SILVA

Resumo:

INTRODUÇÃO: Coréia de Huntington é um transtorno neurodegenerativo caracterizado 
clinicamente pela presença movimentos coreiformes, transtornos psiquiátricos e deterioração 
cognitiva e que se transmite de maneira autossômica dominante. OBJETIVO: Traçar um plano 
de cuidados de forma a garantir ao paciente uma assistência de enfermagem individualizada. 
METODOLOGIA: Estudo de caso realizado no setor de neurologia do HUOL em ocasião da 
disciplina de Clínica Avançada em Enfermagem. A coleta de dados foi realizada entre os dias 12 
e 18 de novembro de 2009 e se deu através da pesquisa em prontuário e entrevista com paciente. 
RESULTADOS: Os diagnósticos de enfermagem encontrados foram: mobilidade física preju-
dicada relacionada a prejuízo neuromuscular; défi cit de autocuidado com higiene relacionado a 
prejuízo na cognição; processo de pensamento alterado e dor crônica. As intervenções propos-
tas foram: determinar o grau de prejuízo perceptivo/cognitivo e a capacidade para seguir orien-
tações; orientar o uso de travas de segurança no leito e suporte para locomoção; estar atento ao 
nível do desconhecimento ao qual o paciente progrediu; reorientar no tempo e espaço conforme 
necessário; avaliar o comportamento e duração da dor; administrar medicação prescrita para 
dor. CONCLUSÃO: Foram identifi cados 04 diagnósticos de enfermagem e suas intervenções 
de acordo com a taxonomia da NANDA. Espera-se que estas tenham contribuído para suprir as 
reais/potenciais necessidades do paciente.

Palavras-chave: coréia de huntington; assistência de enfermagem
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TÍTULO: PRÁTICA CLINICA DOS ALUNOS DA ÁREA DA SAÚDE ENVOLVENDO A 
AVALIAÇÃO DO PERFIL LIPÍDICO E GLICÍDICO DE PACIENTES DE UMA COMUNI-
DADE CARENTE NA CIDADE DE PAU DOS FERROS
AUTOR: ANASSELY BEZERRA BESSA
ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS
CO-AUTOR: ALDILANE GONCALVES DA FONSECA
CO-AUTOR: ANTONIO MAXSUELTON ALVES DE SOUZA
CO-AUTOR: CYNTIA MIRELLE COSTA LIMA

Resumo:

O presente estudo teve como objetivo a prática clínica dos alunos da área da saúde em 
uma comunidade carente, foi desenvolvido em domicílios do bairro Riacho do Meio na cidade 
de Pau dos Ferros, onde foram avaliados 270 moradores desta comunidade com idades entre 
18 e 59 anos, sendo 70,74% do gênero feminino e 29,26% do gênero masculino, desse total 
avaliado foram obtidos os seguintes resultados: 74,34% das mulheres e 45,57% dos homens 
apresentam-se com excesso de peso, quando avaliado o IMC e a relação cintura/Quadril. Em re-
lação aos parâmetros bioquímicos dos 51 pacientes que apresentavam exame de colesterol total, 
realizado nos últimos seis meses, 58,82% apresentam valores desejados, 23,53% apresentam 
valores limítrofes e 17,65% apresentam valores acima do de desejado. Dos 49 pacientes que 
possuíam exame de triglicerídeo 65,31% estavam com valores desejáveis, 20,41% apresentam 
valores limítrofes e 14,28% estão com os valores acima dos considerados normais. Do total 
de 270 pacientes 24,44% apresentavam exame de glicemia realizado nos últimos seis meses, 
destes, 30,30% apresentavam valore de glicose desejável, 60,6% apresentam valores limítrofes 
e 9% apresenta com valores de glicose acima do normal. Diante destes resultados os alunos 
tiveram a oportunidade de orientar os pacientes sobre os riscos da obesidade e das alterações 
nas dosagens bioquímicas, virem a infl uenciar no aparecimento de doenças  de maiores compli-
cações como: as Dislipidemias e o Diabetes Mellitus tipo II.

Palavras-chave: PREVENÇÃO, SAÚDE E PRÁTICA CLÍNICA
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TÍTULO: ESTRESSE OXIDATIVO EM PACIENTES COM SÍNDROME DOS OVÁRIOS 
POLICÍSTICOS E SUA RELAÇÃO COM PROBLEMAS CARDIOVASCULARES
AUTOR: IURI NICHOLL FREITAS DA SILVA PINTO
ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS

Resumo:

A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é a mais comum endocrinopatia em mulheres 
em idade reprodutiva. É caracterizada por anovulação crônica e hiperandrogenismo,também 
partilha dos componentes da síndrome metabólica. O estresse oxidativo (EO) está implicado na 
patogênese de vários estados patológicos como aterosclerose, diabetes mellitus, dislipidemias, 
todas possíveis alterações apresentadas pelas portadoras da SOP. Pretendeu-se nesse estudo 
analisar a relação oxidante/antioxidante em portadoras da SOP que estejam dentro dos critérios 
de inclusão. Nesta etapa do projeto foi realizado uma triagem seletiva bioquímica, onde foram 
avaliados 40 mulheres portadoras de SOP através dos perfi s lipídico, renal e hepático; também 
foi analisado a glicemia de jejum e o TOTG. Em relação ao perfi l lipídico 17,5% apresentaram 
valores de triglicérides acima do normal; na determinação do colesterol total 75% dos pacientes 
expressaram valores normais; 30% apresentaram valores de LDL-c acima do de referência; e 
70% apresentaram valores de HDL baixo. Com relação à função hepática foi verifi cado que os 
marcadores AST, ALT e GGT apresentaram-se normais 70-90% dos pacientes. Na avaliação da 
função renal 100% e 97,5% apresentaram concentrações normais de creatinina sérica e uréia 
sérica, respectivamente. Relacionado à glicemia 80% e 87,5% apresentaram valores normais de 
glicemia de jejum e TOTG respectivamente. A grande maioria das pacientes foi aprovada para 
as etapas seguintes do projeto.

Palavras-chave: Síndrome dos ovários policísticos; Estresse oxidativo; DCV
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TÍTULO: ALTERAÇÕES BIOQUÍMICAS PROVOCADAS PELO EXTRATO AQUOSO 
DE PROPÓLIS - ESTUDO EXPERIMENTAL EM RATOS WISTAR
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Resumo:

O estudo objetivou avaliar se o uso crônico do extrato aquoso de própolis provoca alte-
rações nas provas bioquímicas em ratos Wistar. Para isso, 20 ratos Wistar foram igualmente 
divididos em dois grupos: tratado e controle. Durante 10 dias foi administrado, via oral, 1 mL 
de extrato aquoso de própolis a 10% no grupo tratado, enquanto o controle recebeu 1 mL de 
sorbitol pela mesma via e período. No 10º dia de tratamento, foram coletados 3 mL de sangue 
total por punção cardíaca e sob anestesia para a realização das dosagens bioquímicas automa-
tizadas. Foram avaliadas a glicemia em jejum, a função renal, a função hepática e o perfi l lipí-
dico de todos os animais. Os dados foram analisados pelo teste t-student (p<0,05). Não houve 
alteração signifi cativa nas dosagens séricas (mg/dL) de uréia (37,20±2,01 e 49,20±5,21), cre-
atinina (0,50±0,10 e 0,50±0,01), colesterol total (74,25±12,67 e 67,60±15,73) e triglicerídeos 
(44,20±6,77 e 46,40±3,40), nem na enzima (U/L) aspartato aminotransferase (132,40±3,91 e 
126,40±15,75) nos 2 grupos. Houve diferenças signifi cativas do tratado em relação ao controle, 
respectivamente, na glicemia (mg/dL) (181,00±7,30 e 133,00±6,59), fosfatase alcalina (U/L) 
(219,20±15,12 e 156,00±16,14), alanina aminotransferase (U/L) (56,00±3,91 e 40,00±3,30) 
e albumina sérica (g/dL) (3,76±0,05 e 3,27±0,17). Diante do exposto, pode-se sugerir que o 
extrato aquoso de própolis induz um aumento da glicemia e altera parâmetros importantes na 
determinação da função hepática.

Palavras-chave: Própolis, Função hepática, glicemia, provas bioquímicas
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Resumo:

A presença de proteínas na urina é um forte indicador de lesão renal e pode ser pesqui-
sada por vários métodos. Os mais utilizados são a pesquisa pela tira reativa e a precipitação 
pelo ácido sulfossalicilico, e a determinação quantitativa pelo vermelho de pirogalol. Foram 
comparados os resultados de proteinúria pelos métodos da tira reativa e precipitação com ácido 
sulfossalicilico, com escores de negativo a quatro cruzes, com as concentrações obtidas pelo 
vermelho de pirogalol em mg/dL com 103 amostras.Os resultados mostraram proteinúria na 
tira reativa com resultados negativos em 48,5% enquanto pelo ácido a freqüência de resultados 
negativos foi de 28,2 %. Quanto aos escores de traços a 4 cruzes os resultados foram 51,6% 
e 71,8% para a tira reativa e o ácido, respectivamente. As concentrações de proteinúria pelo 
vermelho de pirogalol apresentaram mediana de 19,6 mg/dL. Ao se calcular a correlação de 
Spearman entre os métodos, a tira reativa e o ácido, apresentou uma forte correlação (r=0,84). 
Entre a proteinúria da tira e o vermelho de pirogalol, a correlação foi média (r=0,61), o mesmo 
acontecendo entre o ácido e o vermelho de pirogalol (r=0,53). Conclui-se que a pesquisa de 
proteinúria pelo ácido sulfossalicílico apresenta maior positividade que a pesquisa pela tira re-
ativa reforçando a importância da pesquisa de proteína pelos dois métodos, e que a dosagem da 
proteinúria pelo vermelho de pirogalol também tem correlação média com os outros métodos.

Palavras-chave: Proteinúria, Sumário de urina, lesão renal
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TÍTULO: PREVALÊNCIA DOS TRAUMAS BUCO-FACIAIS
AUTOR: ANA LILIAN CORREIA LOPES
ORIENTADOR: MARIA ANGELA FERNANDES FERREIRA

Resumo:

Os traumas representam hoje, a terceira maior causa geral de morte, e os traumas buco-
maxilofaciais, por sua vez, preenchem uma grande parcela desses traumas. Na saúde pública, 
os efeitos dos traumas bucomaxilofaciais são diretos, resultando em consequências agravan-
tes, além das seqüelas físicas, psicológicas e mentais que podem gerar no indivíduo afetado. 
Através de um levantamento no banco de dados do hospital Walfredo Gurgel, esse trabalho 
objetivou conhecer o perfi l sócio-econômico e as causas dos traumas faciais dos pacientes aten-
didos nos meses de janeiro a abril do ano 2009 nesse hospital. Os resultados mostraram que os 
traumas os traumas buco - faciais acometem mais homens com uma média de 25 anos de idade, 
residentes na zona oeste de Natal- RN. A maioria dos traumas foram em tecido mole na região 
oral(quando excluído os casos não especifi cados), e foram causados por quedas em sua maioria. 
Políticas públicas precisam ser instauradas a fi m de se minimizar o número de traumas assim 
como o efeito desses na vida das pessoas.

Palavras-chave: TRAUMATISMOs maxilofaciais; TRAUMATISMOs maxilomandibulares
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TÍTULO: IMPACTO DAS OCLUSOPATIAS E SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES 
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ORIENTADOR: KENIO COSTA DE LIMA

Resumo:

Nas últimas décadas, com a signifi cativa redução de cárie dentária em crianças e ado-
lescentes, uma maior atenção tem sido dada a outros problemas bucais como as oclusopatias. 
Em termos epidemiológicos no Brasil, a inclusão destas como um problema de saúde pública 
se deve não apenas à sua alta prevalência, mas também ao impacto social, que interfere direta-
mente na qualidade de vida das pessoas. Diante do exposto é que este estudo objetiva buscar a 
relação existente entre a presença e severidade das oclusopatias e suas respectivas necessidades 
de tratamento através da avaliação de três índices oclusais, DAÍ, IOTN e ICON e o impacto 
na qualidade de vida de adolescentes de um município sob privação social. Sendo assim, serão 
examinados escolares na faixa etária de 15-19 anos e determinadas a severidade e necessida-
de de tratamento de oclusopatias através do DAÍ, IOTN e ICON. O impacto sócio dental das 
oclusopatias na qualidade de vida dos adolescentes será analisado através do índice CS-OIDP. 
A fi m de se verifi car possíveis infl uências de variáveis socio-demográfi cas na determinaçao do 
impacto na qualidade de vida das oclusopatias, estas serao coletadas através do estatus sócio-
-econômico. Com isso, busca-se comprovar e enfatizar a necessidade de se estabelecer políticas 
públicas que trabalhem na prevenção e interceptação dessas oclusopatias na população, melho-
rando, portanto, a qualidade de vida e saúde oral dos adolescentes.

Palavras-chave: Oclusopatias; Qualidade de Vida; Adolescentes
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Resumo:

Acidente Vascular Encefálico(AVE)  se refere a um complexo de sintomas de defi ciên-
cia neurológica, resultantes de lesões cerebrais provocadas por alterações da irrigação sanguí-
nea. OBJETIVO:Traçar um plano de cuidados de forma a garantir ao paciente uma assistência 
de enfermagem individualizada, segundo o North American Nursing Diagnosis Association 
(NANDA).METODOLOGIA: Estudo de caso realizado no Pronto Socorro Clóvis Sarinho, 
do Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel em Natal/RN durante estágio da disciplina Clínica 
Avançada em Enfermagem. Os dados foram obtidos através do prontuário e histórico de en-
fermagem. Respeitada a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.RESULTADO:Os 
principais Diagnósticos de Enfermagem encontrados foram:Mobilidade física prejudicada ca-
racterizada por habilidade comprometida para mover-se, relacionada á força e á resistência 
muscular diminuídas;Deglutição prejudicada caracterizada por deglutição alterada relacionada 
à lesão neuromuscular; Comunicação verbal prejudicada caracterizada por afasia motora rela-
cionada ao AVE; Realizou-se as seguintes intervenções:Mudança o decúbito 2/2h, utilizando 
dispositivos de alívio de pressão, bem como massagens de conforto; Oferta de dieta pastosa 
ou liquida;Incentivo da comunicação interpessoal.CONCLUSÃO: Contata-se a fundamental 
importância do estudo visto que a construção de um plano assistencial de enfermagem  indivi-
dualizado proporciona um atendimento voltado para as reais necessidades do paciente.

Palavras-chave: Assistencia de enfermagem, acidente vascular encefalico
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Resumo:

Aneurisma é defi nida como uma dilatação localizada de um vaso em mais de 50% do 
seu diâmetro normal presumido. OBJETIVOS:Elaboração de um plano de cuidados que vise o 
bem-estar e garanta a melhora do estado de saúde do paciente, segundo o North American Nur-
sing Diagnosis Association (NANDA). METODOLOGIA:Estudo de caso realizado no Hos-
pital Universitário Onofre Lopes, sediado em Natal/RN durante estágio da disciplina Clínica 
Avançada em Enfermagem. Os dados foram coletados documentalmente através do prontuário 
e histórico de enfermagem. Respeitada a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 
RESULTADOS:Os principais Diagnósticos de Enfermagem encontrados: Défi cit de auto-cui-
dado para banho/higiene caracterizado por incapacidade de acesso ao banheiro relacionado á 
fraqueza muscular secundária á aneurisma. Risco de integridade da pele prejudicada relacionada 
à fatores externos como extremos de idade, e fatores mecânicos (pressão). Risco para infecção 
relacionado à procedimentos invasivos e a permanência prolongada no hospital. Realizaram-se 
as seguintes intervenções: Banho no leito duas vezes ao dia; Incentivo de mudança de decúbito 
a cada 2h; Promoção de massagem de conforto;Monitoração dos SSVV a cada 2h; Realização 
de procedimentos invasivos em técnicas assépticas.CONCLUSÃO: Contata-se a fundamental 
importância do estudo visto que a construção de um plano assistencial de enfermagem  indivi-
dualizado proporciona um atendimento voltado para as reais necessidades do paciente.
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Resumo:

INTRODUÇÃO: Muitos microrganismos patogênicos são eliminados com os dejetos hu-
manos. Assim, a má disposição dos dejetos pode provocar o contato do homem com os mes-
mos, ocasionando a transmissão de doenças.OBJETIVOS: Delinear o perfi l da saúde ambiental 
com relação ao destino de dejetos dos moradores de Nova Cidade, Natal/RN. METODOLO-
GIA: A construção deste perfi l foi alicerçada nos dados fornecidos pelo SIAB do ano de 2008. 
E foram realizadas pesquisas bibliográfi cas com o intuito de conseguir referencial teórico para 
a correta interpretação dos dados. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Observamos que 85%  dos 
moradores utilizavam a fossa rudimentar, 5%  lançavam seus dejetos a céu aberto e 10% usa-
vam o sistema de esgoto comum. Como o bairro ainda não possui o sistema séptico de coleta de 
saneamento básico, a maioria dos moradores faz uso de construções de fossas rudimentares em 
suas casas para a coleta de águas e material orgânico de uso doméstico. Uma pequena parcela 
da população do bairro ainda despeja sobre o solo a céu aberto seus dejetos, podendo ocasionar 
vários transtornos a saúde da própria comunidade, como a transmissão de doenças e a prolifera-
ção de insetos e roedores. CONCLUSÃO: De acordo com a análise dos dados, avaliamos como 
bom, o destino dos dejetos do bairro, quando comparamos com os números nacionais e estadu-
ais. Entretanto não deixa de apresentar problemas, pois o ideal seria o uso de fossa séptica e o 
acesso ao sistema de saneamento básico.

Palavras-chave: Saúde Ambiental; Saneamento Básico; Saúde Coletiva; Enfermagem.
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Resumo:

INTRODUÇÃO: O perfi l epidemiológico é considerado um indicador relativamente sen-
sível das condições de vida, do processo saúde-doença e do modelo de desenvolvimento de uma 
população, sendo o resultado da interação de diversos fatores interdependentes. Diante disso, 
possibilita planejar ações e implementar intervenções em saúde de qualidade a  esta população. 
OBJETIVO:Traçar o perfi l epidemiológico da comunidade abrangida pela Unidade de Estraté-
gia Familiar da comunidade de Nova Cidade, NATAL/RN. METODOLOGIA: Por ser um estu-
do descritivo com abordagem quantitativa, a construção do perfi l epidemiológico foi alicerçada 
nos dados fornecidos pelo SIAB no ano de 2008 e também nas pesquisas bibliográfi cas para se 
conseguir referencial teórico. RESULTADOS: Observamos que ao apresenta boas condições 
de moradia. Em geral, as residências são de alvenaria (98,8%), com abastecimento de água 
pela rede pública (96,00%), energia elétrica (92,00%), com uma grande abrangência da coleta 
pública de lixo (93%) e do destino de dejetos à fossa (85,00%). Estas condições favorecem a 
redução do surgimento de doenças, proporcionando uma melhor qualidade de vida. CONCLU-
SÃO: Dessa forma, o conhecimento das principais características dessa população através da 
construção do referido perfi l possibilita orientação técnica, servindo como instrumento para o 
planejamento, organização e operacionalização dos serviços de saúde oferecidos pela Unidade 
de Saúde da Família de Nova Cidade.
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DO TIPO DE RELAÇÃO AFETIVA ENTRE MULHER VÍTIMA 
DE VIOLÊNCIA E AGRESSOR EM NATAL-RN
AUTOR: RAFAELA BRITO BEZERRA PINHEIRO
ORIENTADOR: TECIA MARIA DE OLIVEIRA MARANHAO
CO-AUTOR: KENIO OSMAR DE ARAUJO FORMIGA
CO-AUTOR: MARIA THEREZA ALBUQUERQUE BARBOSA CABRAL MICUSSI

Resumo:

Introdução: A violência confi gura um fenômeno de múltiplas determinações. Embora não 
seja uma especifi cidade da saúde, a violência traz impacto direto sobre a ela por meio de lesões, 
traumas e mortes, sejam físicas ou emocionais, representando um problema de saúde pública de 
graves dimensões, transversal à sociedade atual. Objetivos: O objetivo desta pesquisa foi avaliar 
o perfi l dos principais agressores à mulher, abordando não só companheiros e ex-companheiros, 
como também outros tipos de relação afetiva e os casos em que não há nenhum tipo de relação 
(desconhecido). Metodologia: O estudo é caracterizado como do tipo documental, analisando 
os boletins de ocorrência da Delegacia Especializada ao Atendimento da Mulher em um mês 
escolhidos aleatoriamente nos anos de 2007 e 2008. Foram incluídos casos de violência contra 
a mulher, praticada por conhecidos e desconhecidos e excluídos casos de violência infantil ou 
de adolescentes. Resultados:Em um mês de 2007 foram registradas 136 denúncias de violência 
contra a mulher, a maior parte delas feita por um agressor desconhecido pela vítima, correspon-
dendo a 23,53% dos casos. Dentre os conhecidos pela vítima, foi obtido um maior número de 
registros de violência cometida pelo companheiro, num total de 22,80% seguido por 11,76% 
cometida pelo marido. Em um mês de 2008, o maior número de casos registrados isoladamente 
correspondeu também a denúncias contra desconhecidos, contabilizando 36,90% de um total de 
206. Esse valor foi seguido pel.

Palavras-chave: violência
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CÓDIGO: SB2840
TÍTULO: ATIVIDADE ANTIINFLAMATÓRIA DO EXTRATO SECO DE EUGENIA UNI-
FLORA L. NO MODELO DE EDEMA DE PATA E PERITONITE EM CAMUNDONGOS
AUTOR: DANIEL LUIZ DE MEDEIROS
ORIENTADOR: GERLANE COELHO BERNARDO GUERRA

Resumo:

A Eugenia unifl ora L. (EU) pertencente à família Myrtaceae, conhecida popularmente 
como pitangueira, é originária do Brasil e distribuída em toda América do Sul. Por possuir 
compostos fenólicos em sua composição, acredita-se que essa planta apresente atividade con-
tra o processo infl amatório. Para determinação da atividade antiinfl amatória da EU utilizou-se 
dois modelos de infl amação ``in vivo´´: Edema de pata e migração leucocitária induzidos pela 
carragenina. Os animais foram divididos em três grupos: controle positivo, padrão e tratados 
com 50 mg/kg  do extrato. O modelo de edema de pata consiste no tratamento dos grupos com 
extrato, diclofenaco e salina, e em seguida a injeção carragenina 1% na pata traseira direita, e 
solução salina na pata traseira esquerda. A avaliação da atividade antiinfl amatória consiste na 
diferença entre o peso da pata direita e esquerda que indica o grau de edema. O modelo de pe-
ritonite induzido pela carragenina consiste na administração de carragenina 1% na cavidade pe-
ritoneal nos grupos tratados com extrato (50 mg/kg, v.o.), fármaco padrão  e salina, após 4h se 
realizou a eutanásia e então se obteve o lavado peritoneal, no qual foi realizada uma contagem 
de leucócitos na câmera de Neubauer.  Nos modelos estudados o extrato foi capaz de provocar 
uma redução de 49,3% do edema e de 36% na migração leucocitária. Os resultados obtidos no 
presente estudo indicam que extrato de EU na dose de 50 mg/kg apresenta uma atividade no 
processo infl amatório.

Palavras-chave: Eugenia unifl ora; Edema de pata; Migração leucocitária
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CÓDIGO: SB2848
TÍTULO: ESTUDO DA OBESIDADE NO RN
AUTOR: VANESSA PETRINA SILVA SOARES
ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS
CO-AUTOR: ANDRÉA CAROLINE COSTA DE ARRUDA
CO-AUTOR: SAMARA FONTES DE LIMA GOMES
CO-AUTOR: SARA IASMIN VIEIRA CUNHA LIMA

Resumo:

A etiologia da obesidade é complexa e ainda não está totalmente esclarecida. A análise de 
polimorfi smos rs99780, rs174602 e o rs174620 pode ser útil em estudos relacionados entre a 
obesidade e estes polimorfi smos que estão localizados no agrupamento gênico responsável pela 
codifi cação de enzimas fundamentais no metabolismo dos ácidos graxos visto que os obesos 
comumente apresentam alterações nesta via. Foram padronizados métodos para extração de 
DNA, amplifi cação e digestão enzimática. A metodologia foi aplicada em uma amostra popu-
lacional de 1741 indivíduos voluntários. Após análise dos critérios de inclusão e exclusão, 280 
(64,8%) dos 432 obesos foram selecionados para o estudo. Dentre os voluntários restantes, 179 
(24,5%) foram analisados nesta pesquisa. Dos 578 voluntários remanescentes,143 foram sele-
cionados como controles da pesquisa. Ficou estabelecida a seguinte metodologia para genotipa-
gem dos polimorfi smos genéticos da enzima Delta-6 desaturase associados ao metabolismo dos 
ácidos graxos: extração de DNA genômico partir de 1 mL de sangue total periférico, utilizando 
o método de da precipitação salina desenvolvida no LABMAD-USP/SP (SALAZAR et al., 
1998), amplifi cação por PCR, seguida da técnica do polimorfi smo de tamanho de fragmentos 
de restrição (RFLP). o objetivo do estudo consiste em estabelecer uma  relação entre polimor-
fi smos do gene da enzima delta-6-desaturase (FADS2) e obesidade em indivíduos brasileiros 
residentes no Estado do Rio Grande do Norte.

Palavras-chave: Obesidade; ácidos graxos; delta-6 desaturase; FADS2; polimorfi smos
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CÓDIGO: SB2849
TÍTULO: EFEITO DO EXTRATO DE PRÓPOLIS NA ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA E 
NA CAPTAÇÃO HEPÁTICA DO PERTECNETATO DE SÓDIO EM RATOS WISTAR
AUTOR: RENATA MENDES VIEIRA
ORIENTADOR: CECILIA MARIA DE CARVALHO XAVIER HOLANDA
CO-AUTOR: NAISANDRA BEZERRA DA SILVA
CO-AUTOR: RAPHAEL CABRAL PEREIRA FAGUNDES NETO
CO-AUTOR: ROBERTA CECILIA MORENO MENDONCA

Resumo:

O objetivo do presente estudo foi investigar a infl uência do extrato de própolis na capta-
ção hepática do radiofármaco pertecnetato de sódio (Na99mTcO4) e na análise histopatológica 
do fígado de ratos Wistar. 20 animais foram divididos em 2 grupos: controles e tratados. Os 
tratados receberam, via oral, 1 mL do extrato aquoso de própolis a 10%, diluído em sorbitol, por 
10 dias. Os controles receberam sorbitol do mesmo modo e período.  No 10º dia de tratamento, 
todos receberam 0,1mL de Na99mTcO4 (0,66 MBq) via plexo orbital. Após a injeção do ra-
diofármaco, os animais foram sacrifi cados em diferentes tempos (10 e 30 min.). Foram, então, 
retirados os fígados dos animais para análise histopatológica e para captação do radiofármaco. 
O percentual de radioatividade por grama de órgão (%ATI/g) foi determinado no contador gama 
automático e a análise histopatológica foi realizada pelos métodos da Hematoxilina-Eosina 
(HE) e do Ácido Periódico de Schiff (PAS). O método estatístico estabelecido foi o teste t-
-student (signifi cativo para p<0,05). Não foi encontrada alteração signifi cativa na %ATI/g do 
Na99mTcO4 no fígado (p=0,1297), em ambos os tempos. Não foram evidenciadas, também, 
alterações infl amatórias ou estruturais signifi cativas no parênquima hepático ao exame histopa-
tológico. Com isso, pode-se sugerir que o extrato de própolis não induz repercussões hepáticas 
na biodistribuição do pertecnetato de sódio e nem nas estruturas morfológicas do fígado de 
ratos Wistar.

Palavras-chave: Própolis Captação hepática Radiofármaco Histopatologia Ratos Wistar
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CÓDIGO: SB2853
TÍTULO: SALA DE SITUAÇÃO DE SAÚDE DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE 
CIDADE NOVA: UM DIAGNÓSTICO ATRAVÉS DOS DADOS DO SIAB
AUTOR: ANDRÉA CAROLINE COSTA DE ARRUDA
ORIENTADOR: NILMA DIAS LEAO COSTA
CO-AUTOR: ALICE MARIA FREITAS DE ASSIS
CO-AUTOR: LUCIANA MARIA VARELA DE QUEIROZ
CO-AUTOR: RENCIO BENTO FLORENCIO

Resumo:

INTRODUÇÃO:O Programa Saúde da Família (PSF), estratégia de organização da aten-
ção básica no SUS pode ter o seu gerenciamento local orientado por meio da sala de situação, 
processo contínuo de articulação de dados. Essa análise tem potencial para detectar desigual-
dades, microlocalizar problemas sanitários, avaliar intervenções, agilizar o uso da informação, 
produzir indicadores e consolidar progressivamente as informações. OBJETIVO: Controle so-
cial da situação de saúde por análises e comparações de dados, e divulgação para o Sistema 
de Saúde. METODOLOGIA: Estudo descritivo realizado na Unidade de Saúde da Família de 
Cidade Nova (USF) pelos alunos do Programa de Orientação Tutorial para o Trabalho Inte-
grado em Saúde (POTI) e participantes do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde 
(PET-Saúde ? Natal). Utilizaram-se dados comparativos dos sistemas de informações em saúde 
de base nacional, como as fi chas A e B do Sistema de Informações em Atenção Básica (SIAB) 
e do Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE). RESULTADO: Pelos dados analisa-
dos, obtiveram-se os seguintes resultados: tuberculose por área 1 vermelha, 2 amarela e 3 azul; 
hipertensos por área 20% azul, 29% amarela, 22%vermelha e 29% verde; diabetes por área 20% 
azul, 30% amarela, 23% vermelha e 27% verde. CONCLUSÃO: O Estudo foi importante para 
os alunos, que puderam enxergar que a sala de situação gera diagnósticos dinâmicos e atualiza-
dos da saúde da população.

Palavras-chave: Sala de Situação, Atenção básica, Diagnóstico de saúde
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CÓDIGO: SB2854
TÍTULO: CONDIÇÕES DE SAÚDE BUCAL E DEPENDÊNCIA EM IDOSOS
AUTOR: CARLA PATRICIA DE CASTRO PEGADO
ORIENTADOR: KENIO COSTA DE LIMA

Resumo:

O crescimento da população idosa no Brasil aconteceu de forma acelerada, e trouxe pro-
blemas tanto para esse grupo etário quanto para a sociedade em geral. A saúde bucal dos idosos 
merece atenção especial pelo fato de que, historicamente, nos serviços odontológicos, não se 
considera esse grupo populacional como prioridade de atenção, e a avaliação funcional dos 
idosos possui como fi nalidade determinar o grau de dependência dos idosos. O estudo tem 
como objetivo uma análise da relação entre as condições de saúde bucal da população idosa 
do município de Macaíba-RN e as condições de dependência dessa população. Caracteriza-se 
por ser transversal, individuado e observacional, os examinadores terão como área de trabalho 
quadras urbanas e vilas rurais sorteadas a partir de setores censitários. Através do cálculo do 
tamanho amostral, obteve-se o tamanho da amostra de 428 indivíduos, e instrumento de coleta 
de dados será constituído de fi cha clínica, um questionário para perfi l demográfi co do individuo 
e a avaliação da capacidade funcional do idoso através do índice de Katz. O estudo está no 
início da coleta de dados, encontrado-se uma prevalência de edentulismo alta (52%),porém esta 
ainda é menor que a do Brasil, estimada em 75%. Sabe-se que esses estudos podem representar 
um importante passo para auxiliar na compreensão dos fatores interventores do cuidado 
odontológico dos idosos,porém concluir algo acerca dele é precipitado, pois foi coletado apenas 
9,3% (40 indivíduos) da amostra.

Palavras-chave: Assistência Odontológica para Idosos, Índice de Katz.
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CÓDIGO: SB2855
TÍTULO: CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE CHOURIÇO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ
AUTOR: LUCIANE DE LIRA TEIXEIRA
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA
CO-AUTOR: ELIZABETH CRISTINA GOMES DOS SANTOS
CO-AUTOR: JANAINA MONTEIRO DE SOUZA
CO-AUTOR: PABLO RENOIR FERNANDES DE SOUSA

Resumo:

O chouriço é um doce típico do Seridó do Rio Grande do Norte, de caráter artesanal, que 
tem por principal ingrediente o sangue do porco, o doce refl ete aspectos culturais da região e 
ainda não se possui estudos microbiológicos a cerca do mesmo. A amostra analisada foi confec-
cionada no município de São José do Seridó. O chouriço é um alimento utilizado regionalmente 
para o tratamento da anemia, o objetivo desse trabalho é verifi car a segunça desse alimento com 
relação as normas de segurança alimentar, o trabalho foi realizado tendo em vista a execução 
de um projeto de inclusão desse alimento na merenda de creches em municipios do Seridó. Na 
amostra se analisou os seguintes microorganismos: Salmonella sp/25g, Coliformes a 45ºC/g, 
Estafi lococos coagulase positiva/g e Bacillus cereus/g, de acordo com o tipo de alimento (doce) 
em que o chouriço se encaixa segundo Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária nº 12, de 2 de janeiro de 2001 que aprovou o Regulamento Técnico sobre 
Padrões Microbiológicos para Alimentos. Para a realização da analise se utilizou os métodos 
de coleta e preparação da amostra que constam no “Manual de Métodos de Análise Microbio-
lógica de Alimento”, e também meios seletivos para a contagem dos microorganismos. Como 
resultados obtidos foram observados a ausência de Salmonella sp, Bacilus cereus, e número de 
colônias aceitáveis de Coliformes e Estafi lococos coagulase positiva.

Palavras-chave: Chouriço, Salmonella, Coliformes, Estafi lococus coagulase positiva,
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CÓDIGO: SB2856
TÍTULO: HIERARQUIA SOCIAL DE CALLITHRIX JACCHUS EM CONDIÇÕES DE CA-
TIVEIRO
AUTOR: JULIANA DE ANDRADE FERNANDES
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA ARRUDA DE MIRANDA
CO-AUTOR: BRENDA SUELLEN FRANKLIN DE FARIAS GOMES

Resumo:

A dominância é, inicialmente, um fenômeno diádico de onde começam as análises de 
hierarquia, característica importante para entender a dinâmica social de grupos animais. Em 
primatas, a dominância traz benefícios, como prioridade a comida e maior sucesso reprodutivo. 
Este trabalho, analisou a hierarquia social, a partir da manipulação de alimentos e observação 
de interações agonísticas, em um grupo de sagüis Callithrix jacchus no Núcleo de Primatologia/
UFRN. Após os animais serem mantidos em jejum por duas horas, registramos as atividades ao 
redor de um prato, com cubos de bananas simétricos, por cinco minutos ou até que o alimento 
acabasse. Verifi camos que, durante sua gestação, a fêmea reprodutora teve o maior tempo de 
permanência no comedouro, mas esse tempo reduziu após os fi lhotes nascerem. Essa fêmea 
obteve a menor quantidade do alimento, provavelmente devido a redução de sua agilidade 
no período fi nal da gestação. Não registramos agressões direcionadas para ela que, por sua 
vez, agrediu os fi lhotes no local de alimentação. Na sua ausência ao redor do prato, o macho 
reprodutor permaneceu por mais tempo e demonstrou-se agressivo a alguns fi lhotes. Quanto a 
esses, a fêmea subadulta passou mais tempo no comedouro e pegou mais pedaços do alimento. 
Portanto, a dominância no grupo é exercida pela fêmea reprodutora, seguida pelo macho repro-
dutor e pela fêmea subadulta. Como não observamos um padrão entre os demais, não há uma 
linearidade completa na hierarquia desse grupo.

Palavras-chave: Dominância, Callithrix jacchus, interações agonísticas.
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CÓDIGO: SB2861
TÍTULO: HUMANIZAÇÃO E CIDADANIA: EXPERIÊNCIA DE ESTUDANTES
AUTOR: AMANDA ARAÚJO DA SILVA COSTA
ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO
CO-AUTOR: ALINE GALUCIO DE OLIVEIRA
CO-AUTOR: LORENA MARA NOBREGA DE AZEVEDO
CO-AUTOR: VANESSA THAIS DE MEDEIROS QUEIROZ

Resumo:

Introdução: O exercício da humanização, é um mecanismo de troca, é a relação entre 
paciente/atuantes da saúde, no cuidar. Infl uenciada por este contexto, o relato foca como pro-
fi ssionais mais humanizados conseguiram perceber a importância da ação que estavam desem-
penhando a comunidade. O objetivo do trabalho consiste em relatar a experiência de discentes 
com métodos desenvolvidos em Mãe Luíza. Métodos: Estudo do tipo descritivo, na comuni-
dade de Mãe Luíza, Natal/ RN, realizada por estudantes. Ocorreu por meio de uma interven-
ção ao equipamento social - Espaço Crescer, local este que abrange crianças e adolescentes. 
As atividades realizadas tiveram dois focos divididas por faixas etárias: para os adolescentes, 
discutiu-se sobre sexualidade e, para as crianças, abordar a importância da leitura, como a dis-
cussão do tema violência e como combatê-la. Resultados e Discussões: Obtivemos resultados 
bons e proveitosos, pois tanto as crianças e os adolescentes mostraram-se participativos e bons 
ouvintes. Logo foi de essencial importância ter os participantes da disciplina, desmistifi cados e 
humanizados para o sucesso da intervenção. Conclusão: Ao término da intervenção, os estudan-
tes conscientizaram-se do papel em exercer a função de aprendizes na prestação de serviços a 
comunidade. Portanto, é de essencial importância que este venha a desenvolver a humanização 
e a cidadania das comunidades a qual presta serviço à medida que também vai desenvolvendo 
suas práticas técnicas e científi cas.

Palavras-chave: humanização; enfermagem; saúde pública.
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CÓDIGO: SB2863
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA POTI - UMA EXPERIÊNCIA  MULTIDISCIPLI-
NAR NO PET-SAÚDE PLANALTO
AUTOR: JOSE MAXWELL MEDEIROS SOUZA
ORIENTADOR: ANA CLAUDIA GALVAO FREIRE
CO-AUTOR: HILKEA CARLA DE SOUZA MEDEIROS
CO-AUTOR: RAYANNA CATARINA REGO DA COSTA
CO-AUTOR: RENATA MENDES VIEIRA

Resumo:

INTRODUÇÃO:  O Programa de Orientação Tutorial para o Trabalho Integrado em Saú-
de - POTI é um dos pilares do PET-SAÚDE NATAL e é uma disciplina obrigatória dos cursos 
de Medicina, Enfermagem e Odontologia. Objetiva desenvolver o pensamento coletivo, crítico 
e refl exivo, através da pesquisa aplicada e em evidências na realidade social. O presente estudo 
objetiva relatar a avaliação da disciplina sob enfoque dos alunos da disciplina. METODO-
LOGIA: As entrevistas se realizaram no período 2009.2. Os dados foram coletados por um 
questionário-entrevista. Como critério de inclusão, considerou-se os que participaram de todas 
as atividades propostas pela disciplina. RESULTADOS: Dos 14 entrevistados, 57,1% eram 
de enfermagem, 35,7% de medicina e 7,2% de fi sioterapia. 64,3% acharam que os objetivos 
propostos foram alcançados. Os estágios temáticos, a organização da sala de situação, a in-
tervenção, as visitas domiciliares e as discussões foram classifi cadas como relevantes. 57,1% 
consideraram a tutoria como ótima e 28,6% como boa. A avaliação na forma de relatório foi 
mais efi caz do que o método portfólio, na opinião de 37,3%. 86% relataram que indicariam a 
disciplina POTI para outros de seu curso. CONCLUSÕES: O PET-SAÚDE atuou nas ativida-
des propostas pela disciplina POTI, com uma formação mais humanizada e interação teórico-
-prática. Estabeleceram-se vínculos entre os alunos, a comunidade e profi ssionais da rede bási-
ca de saúde, de acordo com o cotidiano do Sistema Único de Saúde ? SUS.

Palavras-chave: pet-saúde, poti, sus
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CÓDIGO: SB2866
TÍTULO: VARIAÇÃO MENSAL DO PERFIL GLICEMICO EM 2009
AUTOR: ALEXANDRE BARBOSA CAMARA DE SOUZA
ORIENTADOR: JOSIVAN GOMES DE LIMA
CO-AUTOR: ANTONIO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR

Resumo:

Introdução: Há fortes evidências que mostram uma variação sazonal dos níveis de diver-
sos hormônios, e do perfi l glicídico e lipídico. Mas no Nordeste do Brasil, onde não há as esta-
ções bem defi nidas, não há estudos em que mostrem a variação sazonal das medidas de glice-
mia. O objetivo deste trabalho é determinar se há variação mensal do perfi l glicídico. Métodos: 
Foram selecionadas 1448 dosagens de pacientes que tinham glicemia jejum (GJ), pós-prandial 
(GPP) e hemoglobina glicada (A1c) medidas em um mesmo dia, entre janeiro e dezembro 
de 2009. Foram calculados a média e o desvio padrão para cada período estudado. Resulta-
dos: A média de HbA1c, GJ e GPP foram 6,57±1,3%, 115,2±40,5mg/dl e 148,8±67,1mg/dl. A 
HbA1c foram mais elevadas nos meses de março (6,62±1,4%), junho (6,73±1,5%), setembro 
(6,85±1,4%) e novembro (6,81±1,2%), enquanto que as glicemias foram mais elevadas nos me-
ses de janeiro (GJ 120,8±33,5mg/dl e GPP 154,1±62,7mg/dl), setembro (GJ 119,8±51,6mg/dl 
e GPP 162,2±80,5mg/dl) e outubro (GJ 122,1±43,3mg/dl e GPP 158,4±67,7mg/dl). Abril teve 
o melhor controle glicêmico (Hba1c 6,1±1,2%, GJ 112,1mg/dl e GPP 148,8±8 mg/dl). Conclu-
são: Existe uma variação no controle glicêmico durante os meses do ano, entretanto, como não 
temos um padrão bem estabelecido de estações do ano, outros fatores podem ser responsáveis 
por causar tais alterações como atividade física e mudanças dietéticas decorrentes de períodos 
festivos. Mais estudos são necessários para identifi car esses fatores.

Palavras-chave: Glicemia; Diabetes; variação sazonal glicemica.
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CÓDIGO: SB2867
TÍTULO: VISITA DOMICILIÁRIA DE ENFERMAGEM GERONTOLÓGICA NA ESF: RE-
LATO DE EXPERIÊNCIA
AUTOR: PRISCILLA PEREIRA DE MENEZES
ORIENTADOR: REJANE MARIA PAIVA DE MENEZES
CO-AUTOR: KARILENA KARLLA DE AMORIM PEDROSA
CO-AUTOR: MARIA ISABEL DA CONCEICAO DIAS FERNANDES

Resumo:

Objetivo: Relatar visita domiciliária (VD), na qual realizou-se uma consulta de enfer-
magem gerontológica, no contexto da Estratégia Saúde da família. Metodologia: Estudo des-
critivo, do tipo relato de experiência, desenvolvido durante o estágio curricular da disciplina 
Clínica Ampliada na Atenção à Saúde do Idoso realizado em uma Unidade de Saúde da Família 
do município de Natal/ RN, nos dias 13, 14 e 18 de maio de 2009.  Realizou-se anamnese, exa-
me físico, levantamento de diagnósticos de Enfermagem e aplicação de escalas de avaliação 
funcional do idoso, presentes no Caderno de Atenção Básica n° 19. Resultados: A VD possibi-
litou maior empatia entre equipe de saúde, usuário e família, facilitando o desenvolvimento de 
ações de promoção e prevenção à saúde. A partir da percepção das necessidades do paciente, de 
acordo com os diagnósticos de Enfermagem observados, realizaram-se ações de educação em 
saúde, orientações ao cuidador e ao idoso sobre a conduta terapêutica a ser seguida, bem como 
a maneira correta de manejo. Conclusão: Podemos concluir que a atenção primária à saúde, na 
medida em que percebe o indivíduo holisticamente, identifi ca possíveis fatores de risco, previne 
agravos e afecções. A VD ao idoso promove um cuidado mais íntegro e humanizado, estabele-
cendo um vínculo entre equipe e família. Assim, o idoso será assistido com efi cácia, terá uma 
melhor qualidade de vida, bem como poderá desfrutar de um aporte especializado durante todo 
seu processo de envelhecimento.

Palavras-chave: Visita Domiciliária; Saúde do Idoso; Consulta de Enfermagem.
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TÍTULO: O CONTEXTO DA AUTO-AVALIAÇÃO NA INFLUÊNCIA DE PREFERÊNCIA 
ROMÂNTICA EM UNIVERSITÁRIOS
AUTOR: ANTHONIETA LOOMAN MAFRA
ORIENTADOR: FIVIA DE ARAUJO LOPES CAVALCANTI
CO-AUTOR: FELIPE NALON CASTRO
CO-AUTOR: PRISCILLA SOARES DE FRANCA
CO-AUTOR: WALLISEN TADASHI HATTORI

Resumo:

Os humanos são regidos por um convívio social intenso, então, se é necessária extrema 
delicadeza na escolha dos parceiros, pois implica na escolha de atividades a serem realizadas. 
Para isso, as pessoas buscam por honestidade, sinceridade, cooperatividade e, principalmente, 
confi abilidade, nos parceiros para todos os tipos de relacionamento. Ao se tratar de parceiros ro-
mânticos, os indivíduos se tornam mais seletivos, devido ao tempo de convívio, o investimento 
e o comprometimento serem maiores nesses relacionamentos. Nesse caso, características como 
atratividade física, status social e traços de personalidade também se tornam muito relevantes. 
Estudos prévios mostram que indivíduos que se avaliam melhor em relação aos outros que estão 
inseridos no mesmo ambiente que eles(as), tendem a ser mais seletivos, enquanto os que não se 
percebem bem  diminuem seus critérios para a seleção do seu parceiro. Portanto, é visto que a 
auto-avaliação afeta na escolha do parceiro. A fi m de observar a auto-avaliação individual, co-
letamos dados com essas informações iniciais de cada pessoa. Após um período de 20 a 30 dias, 
será feita uma nova coleta de dados, onde o indivíduo será exposto a um grupo com oito sujeitos 
de atratividade física e poder aquisitivo altos/baixos e boa/má personalidade, distribuídos alea-
toriamente, com a fi nalidade de verifi car se o meio no qual a pessoa está inserida modifi ca sua 
auto-percepção no ambiente, modifi cando, assim, seus critérios na escolha de parceiro.

Palavras-chave: Auto-avaliação; escolha de parceiro; preferência romântica
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TÍTULO: ACIDENTES COM ESCORPIÕES NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: 
UMA ABORDAGEM EPIDEMIOLÓGICA PRELIMINAR
AUTOR: JULIANA LUZ RODRIGUES
ORIENTADOR: MATHEUS DE FREITAS FERNANDES PEDROSA
CO-AUTOR: DENISE VILARINHO TABOURGI
CO-AUTOR: MARIA MARGARETH TEIXEIRA GOMES
CO-AUTOR: RÔMULO CAMILLE FERNANDES COSTA

Resumo:

A presente análise clinico-epidemiológica é caracterizada por um estudo descritivo retros-
pectivo dos acidentes causados pelo escorpião Tityus stigmurus, conhecido popularmente como 
escorpião amarelo, espécie responsável pela maioria dos acidentes identifi cados no estado do 
Rio Grande do Norte. Para tanto, foram analisados 543 casos de acidentes escorpiônicos no 
estado do Rio Grande do Norte, no período de janeiro a maio de 2007. Todos os casos foram re-
gistrados no CIT (Centro de Informações Toxicológicas) do Hospital Giselda Trigueiro. Grande 
parte dos acidentes ocorreu no intradomicílio, com proporções mais elevadas em pacientes do 
sexo feminino, compreendendo a faixa etária de 20 a 30 anos, predominando os membros supe-
riores como os mais acometidos. As principais manifestações clínicas foram: dor (93%), edema 
(30,4%), hiperemia (11,7%) e eritema (5.7%) . Todos os casos analisados evoluíram para cura 
e nenhum óbito foi registrado no período. A gravidade depende de fatores, como a espécie e o 
tamanho do escorpião, a quantidade de veneno inoculado, a massa corporal do acidentado e a 
sensibilidade do paciente ao veneno. Infl uem na evolução o diagnóstico precoce, o tempo entre 
a picada e o tratamento e a manutenção dos dados vitais. No entanto, a idade do paciente tem 
sido demonstrada como o principal fator prognóstico da gravidade e óbitos (crianças abaixo de 
14 anos e idosos). Este estudo poderá contribuir para uma melhor compreensão destes envene-
namentos e suas conseqüências.

Palavras-chave: T.stigmurus, manifestações clínicas, escorpião, acidentes.
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CÓDIGO: SB2879
TÍTULO: PERFIL EPIDEMIÓLOGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA
AUTOR: DIANA PAULA DE SOUZA REGO PINTO
ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO
CO-AUTOR: CECILIA NOGUEIRA VALENCA
CO-AUTOR: FERNANDA APARECIDA SOARES MALVEIRA
CO-AUTOR: GABRIEL JEFFERSON NOBERTO DE OLIVEIRA

Resumo:

Introdução: A epidemiologia tem aplicação direta no manejo clínico dos doentes, bem 
como no planejamento, gerenciamento e avaliação dos serviços de saúde, sendo necessários 
ao atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS). Objetivo: relatar a construção do perfi l 
epidemiológico (PE) no bairro de Nova Cidade, Natal-RN, visando a constatação de falhas na 
notifi cação de casos específi cos da UBS. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência das 
ações desenvolvidas por acadêmicos de enfermagem do terceiro período, no contexto da disci-
plina de epidemiologia e saúde ambiental. O estudo foi baseado em um levantamento empírico 
realizado através de entrevista com instrumento adaptado, tabulando os dados e comparando-
-os com os dados do SIAB. Foram entrevistados 35 usuários quanto a diversas características 
que quando analisados são indicadores de saúde. Resultados: Ao analisar os dados do PE foi 
percebido que algumas informações divergiam dos dados fornecidos pelo SIAB. Por exemplo, 
o item que analisa a presença de esgoto despejado a céu aberto, 71%, enquanto nos dados do 
SIAB, apresenta a informação como um dado irrisório. As divergências sugerem que este siste-
ma não é alimentado correta ou completamente. Conclusão: É importante lembrar que as ações 
desenvolvidas na comunidade são decorrentes das necessidades apresentadas em seu contexto, 
através de um conhecimento prévio da área pela equipe multidisciplinar da UBS e dos dados do 
SIAB, que indicam os pontos críticos da região.

Palavras-chave: Enfermagem; Perfi l epidemiológico; Saúde coletiva.
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE STAPHYLOCOCCUS COAGULASE NEGATIVOS 
CARREADOS POR FORMIGAS COLETADAS EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NA 
CIDADE DO NATAL-RN
AUTOR: THIAGO ANDRÉ CIDRAL
ORIENTADOR: MARIA CELESTE NUNES DE MELO

Resumo:

No ambiente hospitalar, as formigas podem atuar como dispersoras de microrganismos 
patogênicos. Dentre estes, bactérias do gênero Staphylococcus, as quais representam um sério 
problema de saúde pública, uma vez que são uma das principais responsáveis por infecções 
nosocomiais (SENTRY, 2001). O estudo caracterizou Staphylococcus coagulase negativos 
(ECN) carreados por formigas coletadas em um Hospital Universitário na cidade do Natal-
-RN. A identifi cação dos ECN foi realizada através de provas bioquímicas, conforme Kloss 
& Bannerman(1999).O perfi l de susceptibilidade aos antimicrobianos foi realizado através do 
teste de difusão de discos (antibiograma) de acordo com o recomendado pelo CLSI (2009). A 
detecção do gene mecA foi realizada pela técnica da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), 
conforme De Lencastre et al,(1997). Foram coletadas 440 formigas e 19,31% carreavam ECN. 
Dentre essas amostras foram identifi cadas 11 espécies: 17 S. saprophyticus, 15 S. epidermidis, 
13 S. xylosus, 10 S. hominis hominis, 10 S. lugdunensis, 6 S. warneri, 5 S. cohnii urealyticum, 
3 S. haemolyticus, 3 S. simulans, 2 S. cohnii cohnii e 1 S. capitis. Quanto ao perfi l de suscep-
tibilidade aos antimicrobianos, duas cepas, S. hominis hominis e S. lugdunensis, apresentaram 
resistência a oxacilina (1μg) e a outras classes de antimicrobianos, e ainda, ambas albergavam 
o gene mecA. O estudo aponta para a necessidade de vigilância em relação ao controle de in-
festações por esse inseto no ambiente hospitalar.

Palavras-chave: Staphylococcus coagulase negativos (ECN), infecções nosocomiais
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TÍTULO: INSERÇÃO DO ESTUDANTE DE ENFERMAGEM NA COMUNIDADE: UM 
RELATO DE SAÚDE E CIDADANIA
AUTOR: LUANNA DANIELLA OLIVEIRA
ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO
CO-AUTOR: AMANDA ARAÚJO DA SILVA COSTA
CO-AUTOR: SAMUEL SOSTENES ARAUJO DE MEDEIROS

Resumo:

Introdução: A evolução de enfermagem nos serviços de saúde exigiu das Universidades 
uma formação mais completa do futuro profi ssional. A disciplina de Saúde e Cidadania (SACI) 
é obrigatória no currículo do curso de graduação em Enfermagem, mas tem caráter multidisci-
plinar, sendo coordenada por tutores e preceptores. Objetivo: Relatar a experiência discente na 
disciplina de SACI no contexto da formação em enfermagem. Metodologia: Estudo descritivo 
tipo relato de experiência. As aulas eram realizadas semanalmente na Unidade Básica de Saúde 
do bairro do Guarapes, município de Natal-RN. Foram discutidos textos e elaborado um projeto 
de intervenção a ser desenvolvido sobre uma problemática, identifi cada pelos alunos na realida-
de do bairro, durante o semestre letivo. Resultados: As discussões realizadas na disciplina pro-
porcionaram aprendizado e refl exão crítica aos alunos, como também o exercício do trabalho 
em equipe, a partir de atitudes harmoniosas e integradas, demonstrando a importância da equipe 
multiprofi ssional nos serviços de saúde. Foram realizadas visitas exploratórias a equipamentos 
sociais do bairro, fi nalizando-se com a elaboração do projeto de intervenção, que possibilitou 
melhorar a área de lazer da Creche Vanice Alves, como também a realização de atividades inte-
rativas. Conclusão: A disciplina foi importante para os estudantes pelo exercício do o trabalho 
em equipe multidisciplinar, com debates e refl exão crítica sobre a realidade do bairro.

Palavras-chave: estudantes, enfermagem, saúde.
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CÓDIGO: SB2883
TÍTULO: ENSINO EM BIOQUÍMICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
AUTOR: MICLÉCIA DE MELO BISPO
ORIENTADOR: CARLOS JOSE DE LIMA

Resumo:

Introdução: A monitoria da disciplina de Bioquímica para os alunos de graduação em 
Enfermagem veio da necessidade de um melhor aprendizado e entendimento das reações meta-
bólicas, devido à defi ciência dos estudantes aprovados para este curso na base de conhecimento 
em ciências exatas. Objetivo: Relatar a experiência vivenciada em um projeto de monitoria 
salientando a importância desta ferramenta para o desenvolvimento ensino-aprendizagem, bem 
como para o crescimento do monitor na construção de um profi ssional diferenciado. Métodos: 
A revisão teórica dos conteúdos escolhidos pelos alunos foi utilizada como prática metodoló-
gica, acompanhando as atividades desenvolvidas, com aplicação de exercícios individuais e/
ou em grupo, além de auxiliá-los no estudo das reações metabólicas, salientando a utilidade 
desses conhecimentos no esclarecimento dos processos biológicos. Resultados: Tais práticas 
têm representado um fator de mudança no aproveitamento dos estudantes no que diz respeito à 
compreensão dos processos bioquímicos, da mesma forma que tem proporcionado ao monitor 
uma experiência relevante ao aprimorar habilidades, entendidas como instrumento para a me-
lhoria do ensino de graduação. Conclusões: A monitoria propicia ao aluno uma oportunidade de 
consolidar os assuntos aprendidos em sala de aula como ao monitor a cooperação mútua entre 
discentes e docentes e, a vivência com o professor e com as suas atividades técnico-didáticas, 
na perspectiva da iniciação à docência.

Palavras-chave: monitoria; enfermagem; bioquímica



SB - Saúde e Biológicas

315
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TÍTULO: EXAME FÍSICO E SAÚDE DO ESCOLAR: EXPERIÊNCIA DE ESTUDANTES 
DE ENFERMAGEM
AUTOR: SAMUEL SOSTENES ARAUJO DE MEDEIROS
ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO
CO-AUTOR: CECILIA NOGUEIRA VALENCA
CO-AUTOR: LORENA MARA NOBREGA DE AZEVEDO
CO-AUTOR: LUANNA DANIELLA OLIVEIRA

Resumo:

INTRODUÇÃO: Durante a infância, a escola assume um papel importante por seu po-
tencial para o desenvolvimento de um trabalho sistematizado e contínuo. Assim, a abordagem 
de temas relativos à saúde junto aos estudantes é uma forma efi caz de melhorar a qualidade de 
vida da população. OBJETIVOS: Relatar a experiência vivenciada com escolares do Ensino 
Fundamental de uma escola da comunidade de Passagem de Areia ? Parnamirim/RN na prática 
do exame físico dentro do estágio da disciplina Saúde Coletiva e analisar os dados advindos do 
mesmo. MÉTODOS: Trata-se de um relato de experiência embasado nas informações obtidas 
através da aplicação do exame físico em 55 alunos do Ensino Fundamental da Escola Antônio 
Basílio localizada no bairro Passagem de Areia, Parnamirim/RN. O exame físico foi dividido 
em questionamentos a respeito das condições socio-econômicas das crianças e na análise do 
estado geral de saúde, aferição dos sinais vitais, medição, pesagem e verifi cação do histórico 
de doenças dos estudantes. RESULTADOS: Foi possível notar heterogeneidades entre os es-
tudantes. Foram encontrados casos de cárie dentária, dermatites e pediculose. A maioria dos 
examinados possui carência fi nanceira e reside em casas de poucos cômodos. CONCLUSÕES: 
Ainda há muito que se avançar na superação dos problemas econômicos que afl igem a popula-
ção. A realização dos exames físicos revelou a necessidade do ensino continuado a respeito das 
questões relativas à higiene e cuidados gerais com a saúde.

Palavras-chave: educação em saúde, saúde coletiva, enfermagem
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TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE NANOPARTÍCULAS DE CARBOXIMETILQUITO-
SANA
AUTOR: ARION GLEIDSON NUNES DE MELO
ORIENTADOR: KATIA SOLANGE CARDOSO RODRIGUES DOS SANTOS GERALDI
CO-AUTOR: CAROLINA ARRUDA BRAZ

Resumo:

Quitosana, polissacarídeo linear composto por monômeros de N-acetilglicosamina e gli-
cosamina (2-amino-2-desoxi-D-glicopiranose), tem sido  empregada em processos farmacêuti-
cos por ser biocompatível, biodegradável e quimicamente modifi cável. A síntese de derivados 
hidrossolúveis em condições neutras, como a N-carboximetilquitosana (N-CMQ), amplia as 
aplicações farmacêuticas do polímero, uma vez que a quitosana é solúvel apenas em solução 
levemente ácida. O trabalho tem como objetivo sintetizar a N-CMQ para posterior formação de 
nanopartículas pelo método da gelifi cação ionotrópica com tripolifosfato (TPP). Para a síntese 
da N-CMQ, quitosana (1mol) é dispersa em solução aquosa acidifi cada pelo ácido glioxílico (2 
mol), cujo pH fi nal da solução foi ajustado a 4,5 pela adição de solução aquosa de NaOH a 1M. 
Em outra etapa, adiciona-se, por gotejamento, solução aquosa de boroidreto de sódio (0,5 mol). 
A mistura reacional é dialisada em membrana de acetato de celulose contra água desionizada 
e liofi lizada para obtenção do polímero seco. Filmes de quitosana e N-CMQ foram preparados 
para análise em infravermelho (IV). O espectro de IV da quitosana mostrou a ocorrência de 
2 picos característicos: estiramento C=O de amida (1651 cm-1) e deformação N-H da amina 
(1583 cm-1). Quando o espectro de IV da N-CMQ é comparado ao da quitosana, observa-se o 
alargamento e junção dos sinais entre 1700 e 1500 cm-1, comprovando a síntese da N-CMQ 
para posterior produção de nanopartículas.

Palavras-chave: N-carboximetilquitosana; síntese; quitosana.
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TÍTULO: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER: PERFIL DO AGRESSOR NA 
CIDADE DO NATAL/RN, 2009-2011
AUTOR: JOSÉ JACKSON GOMES XAVIER
ORIENTADOR: JOAO DANTAS PEREIRA

Resumo:

Estudos revelam que o desenvolvimento em sociedade, desde a infância, adolescência e 
a fase adulta interferem na vida social do homem, seja com sua parceira e em outros meios de 
socialização, evidenciando assim a violência. Este trabalho se insere no campo das discussões 
acerca da violência de gênero, tendo por objeto de estudo tanto as mulheres agredidas quanto o 
agressor. Os objetivos da pesquisa são conhecer o perfi l do agressor assim como o das mulheres 
da amostra utilizada e identifi car as causas da agressão. A pesquisa será realizada a partir de 
dados colhidos na delegacia especializada em defesa da mulher a partir dos seguintes critérios 
de seleção de sujeitos: Boletins de ocorrências cuja denúncia tenha sido feita por mulheres no 
período de 2009-2010 na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher na Zona Norte de 
Natal/RN cujo agressor tenha sido o companheiro. Após a coleta, os dados serão catalogados 
estatisticamente e analisados a partir das perspectivas teórico-metodológicas do serviço social 
com ênfase na questão social em debate tendo como fundamentação as categorias de violência 
contra a mulher, cidadania e direitos. Concluem-se pela necessidade de estudos e pesquisas 
sobre o agressor no sentido de conhecer o seu perfi l e as causas da agressividade dirigida às 
mulheres, suas companheiras na medida em que essa variável ainda é pouca estudada.

Palavras-chave: Violência contra a mulher, Perfi l do Agressor, Direitos, Cidadania.
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TÍTULO: INFLUÊNCIA DO BIOFEEDBACK NO TREINO DE MARCHA EM ESTEIRA 
COM SUPORTE PARCIAL DE PESO EM SUJEITOS HEMIPARÉTICOS
AUTOR: HELOISA MARIA JACOME DE SOUSA BRITTO
ORIENTADOR: ANA RAQUEL RODRIGUES LINDQUIST
CO-AUTOR: ANA CAROLINA DE AZEVEDO LIMA BRASILEIRO

Resumo:

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é caracteristicamente marcado pela hemiparesia 
que resulta em alterações na marcha. Dentre os vários tratamentos utilizados, o treino em esteira 
com suporte parcial de peso traz benefícios importantes para o paciente, não tendo, entretanto 
conhecimento dos seus resultados quando somado ao estímulo por biofeedback. Este trabalho 
objetiva verifi car os efeitos do biofeedback, visual e auditivo, associado ao treino de marcha 
em esteira com suporte parcial de peso sobre a marcha e a função motora de sujeitos hemipa-
réticos. Para tanto será realizado um estudo experimental, randomizado controlado, com 30 
sujeitos no estágio crônico do AVE que serão divididos aleatoriamente em três grupos: controle 
(realizará apenas o treino de marcha na esteira), experimental 1 (treino de marcha associado 
ao biofeedback visual) e experimental 2 (treino de marcha associado ao biofeedback auditivo). 
Todos os sujeitos serão avaliados por cinemetria. Os resultados obtidos serão analisados pelo 
programa SPSS 17.0, utilizando-se a estatística descritiva, o teste t para a comparação antes e 
após o treinamento de cada grupo e a ANOVA de medidas repetidas para a comparação entre os 
grupos, atribuindo-se nível de signifi cância de 5%. A pesquisa encontra-se em andamento, em 
fase de implantação do sistema de cinemetria com oito câmeras, instalação da plataforma de 
força, treinamento dos participantes e recrutamento de sujeitos.

Palavras-chave: Acidente  Vascular Cerebral, Biorretroalimentação, Marcha, Paresia.
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TÍTULO: BIOPROSPECÇÃO DE INIBIDORES PROTÉICOS VEGETAIS DE ELASTA-
SE NEUTROFÍLICA HUMANA E SUAS RESPECTIVAS APLICAÇÕES BIOMÉDICAS E 
FARMACOLÓGICAS NAS DOENÇAS INFLAMATÓRIAS
AUTOR: RAPHAEL RUSSI DE OLIVEIRA ARAUJO
ORIENTADOR: MAURICIO PEREIRA DE SALES

Resumo:

Este trabalho refl ete a busca a purifi cação e caracterização de possíveis inibidores de 
elastase neutrofílica humana (ENH) presentes em sementes vegetais e, em seguida, avaliar seu 
possível potencial farmacológico em doenças de caráter infl amatório. Apesar de a elastase neu-
trofílica humana, em condições pato-fi siológicas, estar diretamente relacionada com diversas 
patologias, ainda pouco se sabe sobre a purifi cação, caracterização e aplicabilidade dos inibi-
dores protéicos vegetais na terapêutica das diversas patologias acima relatadas. Atualmente a 
terapia mais difundida é o uso do inibidor endógeno da ENH alfa-1-antitripsina (ATT) mas a 
busca por terapias alternativas, como o uso de inibidores vegetais de elastase, tem atraído a 
atenção de pesquisadores em todo o mundo devido aos aspectos negativos do uso do ATT. Os 
inibidores protéicos vegetais da ENH são extraídos de fontes seguras, não oferecendo nenhum 
risco de contaminação para os doentes. Devido baixa massa molecular desses inibidores, a pos-
sibilidade da produção de recombinantes torna-se mais provável, reduzindo consideravelmente 
o custo do tratamento. Outro ponto positivo é a possibilidade da busca por inibidores com uma 
maior especifi cidade para ENH o que diminuiria a possibilidade de interação com outras vias 
metabólicas, como a da coagulação e fi brinólise.

Palavras-chave: Inibidor; ENH; infl amação.


