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SB0103 - Cynthia Andrade Dos Santos Farias

SB0106 - Geruzia Marques Teodoro

SB0111 - Ademar Alexandre De Morais

SB0121 - Maria Lucilda De Lima

SB0124 - Shirlly Margareth Barreto Freire

SB0125 - Anna Regina Dantas De Sales

SB0127 - Lauro Rodolpho Soares Lopes
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SB0369 - Maria Cećılia Azevedo De Aguiar

SB0370 - Belisana Pinto De Abreu Araújo Neta

SB0374 - Marcela Gomes Da Silva

SB0375 - Fabiana Da Silva Nobrega

SB0393 - Diego Do Amaral Costa

SB0394 - Ana Luiza Donida Ferreira

SB0396 - Clara Gertrudes Cavalcanti

SB0401 - Ricielle De Souza Cardoso

SB0403 - Ana Luiza Fernandes De Almeida

SB0407 - Thaiza Teixeira Xavier

SB0411 - Celina Maria Pinto Guerra

SB0416 - Teresa Cistina Epifânio Diógenes
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SB0467 - Mara Dalyla Duarte Queiroz
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SB0784 - HiÉlia Costa Dos Santos

SB0799 - Wivel Antonio Pereira De Castro Junior

SB0801 - Rodolfo Daniel De A. Soares

SB0804 - Stuart Handerson Rodrigues Da Costa
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SB0011

Variações anatômicas na origem da artéria ćıstica

Autor(es): Expedito Silva Do Nascimento JÚnior1

Orientador(a): Miriam Stela Maris De O Costa

A veśıcula biliar armazena a bile produzida pelo f́ıgado, a qual é lançada na luz do

duodeno. O conhecimento da veśıcula biliar, dos elementos anatômicos relacionados, e sua

vascularização, merecem atenção devido a alta incidência de patologias relacionadas ao

órgão. O suprimento sangúıneo necessário ao funcionamento da veśıcula biliar provém da

artéria ćıstica, a qual pode ter origens diferentes. O objetivo deste trabalho foi o estudo

anatômico da artéria ćıstica, particularmente no que diz respeito a sua origem. Para tal,

utilizamos cadáveres fixados de 50 indiv́ıduos humanos, sendo 4 adultos do sexo masculino,

28 fetos a termo, sendo 17 do sexo masculino e 11 do sexo feminino e 18 em peças anatômicas

isoladas, sendo que nestas últimas não foi posśıvel a identificação do sexo. A metodologia

utilizada foi dissecação a olho nu. Em 40 casos (80%), a artéria ćıstica originou-se da artéria

hepática direita. Nos 10 casos restantes (20%), a origem ocorreu da artéria hepática própria

em 4 casos (8%), da artéria gastroduodenal em 3 casos (6%), da artéria hepática direita,

caso em que a artéria ćıstica era dupla em 2 casos (4%), e da artéria hepática esquerda em 1

caso (2%). Tal conhecimento visa chamar atenção para a existência dessas variações, mesmo

se considerando uma menor incidência com relação ao padrão mais freqüente, possibilitando

abordagem cirúrgica adequada e, portanto, diminuindo a incidência de lesões inesperadas

das mesmas durante os procedimentos cirúrgicos.

Palavras-chave: artéria ćıstica, variação anatômica, vias biliares extra-hepáticas

1Aluno(a) Voluntário



SB0036

Estudo morfológico das alterações do colágeno e do perfil da resposta

inflamatória dos tecidos periodontais sadios e acometidos por Periodonti-

te

Autor(es): Cibelly Leite Almeida De Medeiros1

Orientador(a): Claudia Roberta Leite Vieira De Figueredo

(INTRODUÇÃO) O nosso trabalho teve como propósito estudar as caracteŕısticas mor-

fológicas de 15 casos gengiva clinicamente sadia e 10 casos de Periodontite com o intuito

de avaliar as alterações do colágeno, bem como o grau de vascularização e a quantidade e

qualidade do infiltrado inflamatório, nos estados de saúde e doença periodontal. (METO-

DOLOGIA) As informações objeto do presente estudo foram obtidas através das fichas de

solicitação de exame anátomo-patológico encaminhadas ao Serviço de Anatomia Patológica

da Disciplina de Patologia Oral da UFRN, referente ao peŕıodo de 1974 a 1999. Fazendo-se

uso da microscopia de luz, estas lâminas foram reavaliadas para confirmação de diagnósti-

co e análise dos aspectos morfológicos de cada espécime gengival constante desta pesquisa.

(RESULTADOS) Os resultados morfológicos da gengiva clinicamente sadia, mostraram

que 60% das amostras exibiram um infiltrado inflamatório intenso, predominantemente

linfocitário bem como um alto grau de vascularização (93,3% dos casos). Os resultados

morfológicos referentes à Periodontite revelaram a presença de um infiltrado inflamató-

rio linfoplasmocitário, intenso e difuso em posição perivascular. (CONCLUSÃO) Nossos

resultados permitiram concluir que, independentemente do estado de saúde ou doença,

os tecidos gengivais são infiltrados por células inflamatórias, especialmente plasmócitos,

exibindo, em adição, alto grau de vascularização e alterações do colágeno.

Palavras-chave: Periodontite, Periodonto, Inflamação
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Estudo morfológico das alterações do colágeno e do perfil da resposta

inflamatória dos tecidos periodontais sadios e acometidos por Gengivite

crônica

Autor(es): Renata Galvão Diniz1

Orientador(a): Claudia Roberta Leite Vieira De Figueredo

(INTRODUÇÃO) O nosso trabalho teve como propósito estudar as caracteŕısticas mor-

fológicas de 15 casos gengiva clinicamente sadia e 30 casos de Gengivite Crônica com o

intuito de avaliar as alterações do colágeno, o grau de vascularização e a qualidade e a

quantidade do infiltrado inflamatório, nos estados de saúde e doença periodontal. (ME-

TODOLOGIA) As informações objeto do presente estudo foram obtidas através das fichas

de solicitação de exame anátomo-patológico encaminhadas ao Serviço de Anatomia Pa-

tológica da Disciplina de Patologia Oral da UFRN, referente ao peŕıodo de 1974 a 1999.

Fazendo-se uso da microscopia de luz, estas lâminas foram reavaliadas para confirmação de

diagnóstico e análise dos aspectos morfológicos de cada espécime gengival constante des-

ta pesquisa. (RESULTADOS) Os resultados morfológicos da gengiva clinicamente sadia,

mostraram que 60% das amostras exibiram um infiltrado inflamatório intenso, predomi-

nantemente linfocitário bem como um alto grau de vascularização (93,3% dos casos). Os

resultados morfológicos referentes à Gengivite Crônica revelaram a presença de um in-

filtrado inflamatório intenso e difuso em posição perivascular. (CONCLUSÃO) Nossos

resultados permitiram concluir que mesmo em condições de saúde periodontal, os tecidos

gengivais são infiltrados por células inflamatórias, exibindo alto grau de vascularização e

alterações do colágeno.

Palavras-chave: Gengivite crônica, Periodonto, Inflamação
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Comparação entre duas escalas de escores para analisar a influência do

sexo na determinação de cronotipos matutino e vespertino na cidade de

Natal

Autor(es): Danielle Oliveira De Araujo1

Orientador(a): Lucio Flavio De Sousa Moreira

Desde o ińıcio do século passado têm sido feitos estudos que analisam as diferenças indi-

viduais dos ritmos circadianos propondo a existência de cronotipos matutino e vespertino.

Estes indiv́ıduos são classificados de acordo com seus horários preferenciais de ińıcio e tér-

mino de suas atividades. Classifica-se como matutino aquele que apresenta o ińıcio de suas

atividades nas primeiras horas da manhã, já os vespertinos, têm o ińıcio de suas atividades

mais tarde, sendo também posśıvel encontrar indiv́ıduos como sendo indiferentes. Com o

objetivo de investigar a influência do sexo na determinação destes cronotipos na cidade de

Natal foi utilizado um questionário proposto inicialmente em 1976 por Horne & Östberg

(J. Chronobiol. 4:97-110, 1976), traduzido para o português, modificado e validado por

Benedito-Silva et al (in Proceedings of the XIX International Conference of the Internati-

onal Society for Chronobiology, 1989). Do Grupo Multidisciplinar de Desenvolvimento e

Ritmos Biológicos da USP focando duas tabelas de escores propostas pelos referidos au-

tores. O questionário foi aplicado a 512 indiv́ıduos, com intervalo de idades entre 17 e 67

anos. A amostra foi composta de 238 indiv́ıduos do sexo masculino e 274 do sexo feminino.

Através do um teste estat́ıstico foi observada diferença estatisticamente significativa entre

os sexos quando utilizada a tabela de escores proposta por Horne & Östberg, quando usada

a tabela proposta por Benedito-Silva, esta diferença inexiste.

Palavras-chave:

1Aluno(a) PIBIC Local



SB0045

Identificação e distribuição de larvas de lagostas na Zona Econômica Ex-

clusiva do Nordeste do Brasil

Autor(es): JosÉ Edilson Gomes JÚnior1

Orientador(a): Jorge Eduardo Lins Oliveira

Mesmo sabendo-se que a pesca lagosteira é uma atividade de grande relevância no

tocante aos aspectos social e econômico, ainda há uma escassez de informações sobre a

biologia desse crustáceo, principalmente no referente aos primeiros estágios do ciclo de

vida. Desta forma, o principal objetivo deste trabalho é a obtenção de conhecimentos

mais profundos sobre a fase larval (filossoma) desse crustáceo, através de sua bioecologia,

dinâmica do recrutamento, distribuição e abundância na costa Nordeste do Brasil. Durante

as campanhas oceanográficas do Navio Oceanográfico Antares (Marinha do Brasil), dentro

do programa REVIZEE/SCORE-NE, foram capturadas 186 larvas de lagostas das famı́lias

Palinuridae e Scyllaridae. As campanhas foram realizadas durante o peŕıodo de agosto

a outubro de 1998 (REVIZEE/NE-3) e agosto a outubro de 2000 (REVIZEE/NE-4). Do

total de larvas capturadas, 110 (NE-3) e 76 (NE-4), 98,39% pertencem à famı́lia Palinuridae

e 1,61% à famı́lia Scyllaridae. Em relação à distribuição das mesmas, podemos observar

que difere um pouco entre as duas famı́lias em termos de abundância, próximo ou distante

da costa, onde as larvas de Palinuridae apresentam maiores valores próximos aos bancos

e ilhas oceânicas, enquanto que para Scyllaridae os valores máximos foram encontrados

próximos à costa.

Palavras-chave:
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EXPRESSÃO DOS FILAMENTOS INTERMEDIÁRIOS DE CITOQUERATI-

NAS NA GENGIVITE CRÔNICA

Autor(es): Éricka Janine Dantas Da Silveira1, Claudia Roberta Leite Vieira De Figueredo,

KÉtsia Bezerra Medeiros, Hévio Freitas De Lucena

Orientador(a): Lelia Maria Guedes Queiroz

No amplo leque das doenças que acometem os tecidos de suporte dos elementos dentá-

rios, atenção considerável deve ser dada à Patologia periodontal, onde estão inclúıdas um

grupo de doenças inflamatórias que afetam os tecidos gengivais e as estruturas de suporte

dos dentes, culminando na perda óssea e dentária. O estudo do perfil das citoqueratinas nos

tecidos gengivais inflamados permite o entendimento da intrincada relação existente entre

estes filamentos intermediários e o grau de inflamação do tecido conjuntivo, a proliferação

epitelial, taxa de renovação celular e a ceratinização superficial. Estudamos, neste traba-

lho, as caracteŕısticas histopatológicas e a expressão imuno-histoqúımica das CKs 10,13,14

e 16 em 12 casos de gengivite crônica e 02 casos de mucosa oral normal utilizados como

controle; verificamos também a relação da expressão dessas protéınas com a intensidade da

reação inflamatória áı presente. Nas amostras gengivais analisadas ocorreu um predomı́nio

do infiltrado linfoplasmocitário. A expressão das CKs 10, 13 e 16 foi observada em todos

os estratos epiteliais com exceção da camada basal. A CK 14 foi observada em todos os

estratos epiteliais nos casos de gengivite crônica independendo do tipo e intensidade do

infiltrado inflamatório. Conclúımos que as CKs 10, 13 e 16 não sofrem influências da rea-

ção inflamatória, enquanto a CK 14 encontra-se alterada, sofrendo posśıveis influências do

infiltrado inflamatório presente.

Palavras-chave: CITOQUERATINAS, GENGIVITE CRÔNICA, IMUNO-HISTOQUÍMICA
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Isolamento e identifição de enterobactérias no rio Ceará-Mirim.

Autor(es): Silvana Alves Da Silva1, Jussara Freire De Azevedo2

Orientador(a): Magnolia Fernandes Florencio De Araujo

O objetivo deste estudo foi o isolamento e a identificação da famı́lia Enterobacteriaceae

em trechos do rio Ceará-Mirim. Para a realização do trabalho, foram realizadas coletas

neste rio por um peŕıodo de 10(dez) meses com uma freqüência quinzenal. As amostras

foram coletadas em frascos estéreis de 100ml. Os isolamentos das amostras foram feitos

em placas de Petri, e os meio de cultura utilizados foram Mc Conkey, EMB e SS, com

incubação por um peŕıodo de 24 a 48hs a 35◦C. Provas bioqúımicas espećıficas foram reali-

zadas na determinação dos gêneros e espécies presentes nas amostras coletadas. As espécies

encontradas com maior freqüência foram: Proteus sp., Providentia stuartii, Arizona sp.,

Shigella sonnei, Citrobacter freundii, Escherichia coli. A partir destes resultados podemos

concluir que o rio em questão é portador de uma grande variedade da famı́lia Enterobacte-

riaceae. A alta freqüência de bactérias de origem fecal mostra o quanto este rio é atingido

pela deposição de esgotos e criação de animais longo do rio.

Palavras-chave: Enterobactérias, ,

1Aluno(a) Voluntário
2Aluno(a) Voluntário
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A QUEIMADURA COMO AGENTE UTILIZADO NA TENTATIVA DE AUTO-

EXTERMÍNIO EM PACIENTES INTERNADOS EM UM HOS

Autor(es): Walqúıria Barroso Dos Santos Kramer1, Walqúıria Barroso Dos Santos Kramer2,

Marivânia De Souza Silva3, Glaucea Maciel De Farias

Orientador(a): Glaucea Maciel De Farias

Trata-se de um estudo exploratório descritivo, com dados retroativos sobre queimadura

como agente na tentativa de auto-extermı́nio, objetivando caracterizar as v́ıtimas, identi-

ficar os fatores que levaram a esta tentativa e por quem foram assistidos estes pacientes.

A amostra constou de 25 prontuários havendo predominância da faixa de 20 a 40 anos,

do sexo feminino e da ausência de filhos. Maio e Domingo tiveram o maior número de

ocorrências. Depressão e problemas de relacionamento interpessoal foram os principais fa-

tores que levaram ao ato e o agente causador foi a chama direta. Face, tórax e membros

superiores foram as regiões mais atingidas. Quanto a extensão prevaleceu o grande quei-

mado e quanto a profundidade, as queimaduras de 2o e 3o graus. A maioria dos pacientes

obtiveram alta no peŕıodo de duas a dez semanas e foram assistidos principalmente pelo

auxiliar de enfermagem e pelo cirurgião plástico (60%).

Palavras-chave: queimaduras, tentativa de suićıdio, assistência de enfermagem

1Aluno(a) Voluntário
2Aluno(a) Voluntário
3Aluno(a) Voluntário



SB0065

Isolamento e identificação de Enterobctérias no rio Potengi.

Autor(es): Jussara Freire De Azevedo1, Silvana Alves Da Silva2

Orientador(a): Magnolia Fernandes Florencio De Araujo

O estudo realizado objetivou isolar e identificar as espécies da Famı́lia Enterobacteria-

ceae no rio Potengi. A metodologia para realização do trabalho deu-se no peŕıodo de 10

meses, com freqüência quinzenal e o material foi coletado em frascos estéreis com capaci-

dade para 100 ml. Os meios Mc Conkey, SS e EMB foram utilizados para o isolamento e

as amostras foram incubadas a 35o durante o peŕıodo de 24 horas. Foram realizadas provas

bioqúımicas espećıficas para a famı́lia Enterobacteriaceae a fim de identificar gêneros ou

espécies. As espécies mais isoladas foram: Escherichia coli, Citrobacter sp., Providencia

sp., Shigella sp., Arizona sp., Proteus sp. Com os dados obtidos observamos que no rio

Potengi, nos trechos estudados , há uma variedade de espécies da famı́lia Enterobacteriace-

ae, algumas apresentando capacidade patogênica. Porém estas espécies ou gêneros podem

ou não ser de origem antropogênica, já que algumas tem como hábitat natural águas de

rios e lagos. Devido a alta incidência de espécies de origem fecal, demonstrou-se que este

rio é bastante afetado pelo despejo de esgotos e pela criação de animais a sua margem.

Portanto, por ser este rio um importante corpo d”́agua do RN, cabe às autoridades locais

realizarem o controle dessas atividades.

Palavras-chave: Rio Potengi, Enterobactérias,

1Aluno(a) Voluntário
2Aluno(a) Voluntário



SB0066

Violência Infantil

Autor(es): Maria Izabel Dos Santos Nogueira1, Maria Izabel Dos Santos Nogueira2, Ana

Karina Do Nascimento Barreto3, Glaucea Maciel De Farias

Orientador(a): Glaucea Maciel De Farias

Trata-se de uma pesquisa exploratória descritiva sobre as violências sofridas por crian-

ças de 0 a 15 anos da cidade de Natal/RN, realizada no S.O.S Criança entre 28/4 à 12/5

anos. Objetiva conhecer a freqüência e distribuição da violência infantil. Conclúımos que

a idade predominante foi de 0 a 3 anos do sexo feminino (36,2%) ; a maioria das crianças

não estuda (56,0%). Grande parte das queixas foram anônimas por telefone (47,8%). A

maior freqüência recai sobre a mãe como violadora (43,9%) seguida do pai (25,8%), quando

os mesmos estavam alcoolizados (19,6%). Quanto à ocupação 28,6% são desempregados

e 20,0% donas de casa. A área corporal mais atingida foi a face com comprometimen-

to ocular (23,2%).As violências mais freqüentes foram negligência (24,3%), maus-tratos

(21,3%), espancamento (16,8%) e o abuso sexual ocorreu em 9,0%. Acreditamos que este

estudo abrirá espaços para reflexões sobre o assunto no curŕıculo de enfermagem e junto à

comunidade para prevenir as violências.

Palavras-chave: violência infantil, participação dos pais na violência infantil, o enfermeiro

e a violência infantil

1Aluno(a) PIBIC Local
2Aluno(a) PIBIC Local
3Aluno(a) Voluntário



SB0068

PACIENTES DIABÉTICOS E A ABORDAGEM DO AUTOCUIDADO NA CON-

SULTA DE ENFERMAGEM : análise em pacientes atendidos no Ambulató-

rio do HUOL - UFRN

Autor(es): Ana Elita De Lima Moreira1, Ana Elita De Lima Moreira2, Djáname Erlaine

Fernandes Dos Santos3, Glaucea Maciel De Farias

Orientador(a): Glaucea Maciel De Farias

Trata-se de uma pesquisa exploratória-descritiva com abordagem quantitativa. Teve

como objetivo verificar o conhecimento do paciente acerca do diabetes, tratamento e iden-

tificar as dificuldades encontradas para o autocuidado. Amostra aleatória simples com

100 pacientes que freqüentaram o Ambulatório do Hospital Universitário Onofre Lopes.

Os dados evidenciaram uma predominância de pacientes na faixa etária acima de 50 anos

(76%), sexo feminino (64%), assim como o baixo ńıvel de escolaridade (52%). É signi-

ficante o número de pacientes que desconhece a doença (70%) e conhece algum tipo de

tratamento (97%). A maioria (68%) relatou obter orientações pela enfermagem quanto as

causas do diabetes e como se autocuidar (66%). Verificou-se uma melhor orientação da

enfermagem sobre o autocuidado aos pacientes diabéticos, os quais poderão adquirir uma

melhor qualidade de vida.

Palavras-chave: Diabetes, pacientes diabéticos, consulta de enfermagem

1Aluno(a) Voluntário
2Aluno(a) Voluntário
3Aluno(a) Voluntário



SB0069

violência de gênero no lar entre as funcionárias de uma universidade fe-

deral em natal - RN

Autor(es): Elso Felix Pastor1, Elso Felix Pastor2, Ana Cristina Rodrigues Mendes3, Glau-

cea Maciel De Farias

Orientador(a): Glaucea Maciel De Farias

Trata-se de um estudo descritivo sobre a violência de gênero no lar, a partir de dados

obtidos por entrevista. Objetivou identificar a ocorrência deste tipo de violência, caracte-

rizar as vitimas e seus agressores, identificar o ponto de vista da mulher perante a situação

e suas propostas de resolutividade. Foram entrevistadas 20 mulheres, dentre as quais 25%

alegaram ter sofrido violência, principalmente psicológica. A maioria das vitimas não pro-

curou auxilio, reside com o agressor e sofreu agressões por 10 vezes ou mais. Predominou a

faixa etária de 40 a 44 anos entre as entrevistadas e de 40 anos ou mais entre os agressores.

A maioria dos agressores e v́ıtimas são casados, possuem nivel superior, residem na zona

sul e contribuem para o sustento familiar. A quase totalidade referiu divergências, vicios,

desrespeito mútuo e preconceitos como causas da violência, e propuseram a denúncia aos

órgãos competentes como resolução.

Palavras-chave: violência contra mulher, violência no lar, agressão no lar

1Aluno(a) Voluntário
2Aluno(a) Voluntário
3Aluno(a) Voluntário



SB0084

ESTUDO RETROSPECTIVO QUANTO À PRATICA DA EPISIOTOMIA EM

UMA MATERNIDADE ESCOLA

Autor(es): Michelle Nabuco Dos Reis1

Orientador(a): Rejane Marie Barbosa Davim

Trata-se de um estudo descritivo realizado nos arquivos do Ambulatório da Materni-

dade Escola Januário Cicco/UFRN. Teve-se como objetivos, identificar a distribuição de

mulheres submetidas à episiotomia na referida instituição e a ocorrência de lacerações peri-

neais nessas mulheres. A seleção da amostra partiu de 25% das mulheres internadas no ano

de 2000, através de um levantamento documental nos prontuários, realizado nos meses de

abril e maio de 2001 em 725 prontuários de mulheres com o diagnóstico de parto normal.

Como principais resultados identificamos que 82,9% das participantes estavam na faixa

etária entre 12 e 26 anos de idade, com uma média de 21,5 anos de idade; a gestação entre

34 e 42 semanas teve um percentual de 85%, sendo que 68% estava entre 37 e 42 semanas.

Quanto à paridade, 56% eram primı́paras, 26% secund́ıparas e 18% terćıparas. A realização

de episiotomia ocorreu em 77,7% dos casos, dos quais 64,3 eram primı́paras; nos 22,3% de

mulheres onde não ocorreu a episiotomia, 52,5% teve laceração perineal. Dos 47,5% que

não teve episiotomia nem sofreu laceração perineal, 40,2% eram terćıparas, 35,2% primı́-

paras e 24,6% secund́ıparas. Conclui-se neste estudo que o uso rotineiro de episiotomia é

ainda uma realidade nos dias atuais, apesar das recomendações de especialistas no assunto

e da Organização Mundial de Saúde (OMS) indicarem o uso limitado dessa intervenção.

Vale destacar ainda como ponto importante desta pesquisa, que o percentual de 35,2%

das primı́paras que não foram submetidas à episiotomia e não sofreram lacerção perineal

serem, na sua maioria, adolescentes entre 15 e 19 anos de idade.

Palavras-chave:

1Aluno(a) PIBIC Local



SB0090

Estudo do potencial mutagênico do Infuso de Cravo-da-́ındia

Autor(es): Patŕıcia Estevam Dos Santos1, Silvia Regina Batistuzzo De Medeiros

Orientador(a): Lucymara Fassarella Agnez Lima

Por ser muito utilizado na terapêutica popular, foi objetivo do presente trabalho ava-

liar o posśıvel potencial citotóxico, genotóxico e mutagênico do infuso de cravo-da-́ındia

(Eugenia caryophyllata). Não foram observadas quebras na cadeia fosfodiéster em DNA

tratado in vitro com o infuso de cravo-da-́ındia. Foi observado uma elevada citotoxicidade

para cepas CC104 e CC104mutMmutY tratadas com o infuso. Foi observado um aumento

na freqüência de mutação na cepa CC104, ao contrário, com a cepa CC104mutMmutY

observou-se queda na freqüência de mutações. Esta cepa é deficiente em duas enzimas

envolvidas no reparo de danos oxidativos no DNA e por esta razão apresenta taxa de mu-

tação espontânea elevada. Assim, a redução na freqüência de mutação nesta cepa sugere

uma atividade antioxidante para este composto. Esta atividade pode estar mascarando

a ocorrência de mutações induzidas por constituintes do infuso, como observado na cepa

proficiente em reparo de DNA (CC104). Após a realização do SOS cromoteste não foi

observada a indução da resposta SOS. Sendo assim, as lesões de DNA que levam a muta-

gênese observada na cepa CC104 podem não se constituir em bloqueios para a replicação.

O infuso de cravo-da-́ındia, por ser um extrato bruto, contém diferentes constituintes e por

esta razão as atividades citotóxica, mutagênica e antioxidante podem estar relacionadas a

diferentes compostos presentes nesta preparação.

Suporte financeiro - CNPq e FAPAM/UFRN

PES é bolsista PIBIC

Palavras-chave: cravo da ı́ndia, mutagênese, plantas medicinais

1Aluno(a) PIBIC Local



SB0091

ENSAIO GENOTÓXICO DO ÓLEO DE COCO SAPONIFICADO UTILIZAN-

DO O SOS CROMOTESTE

Autor(es): Tirzah Braz Petta1, Silvia Regina Batistuzzo De Medeiros

Orientador(a): Lucymara Fassarella Agnez Lima

O Óleo de Coco Saponificado (OCS), recentemente extráıdo da espécie Cocos nucifera,

caracteriza-se por ser um tensoativo aniônico e apresenta um grande potencial para ser

usado em indústrias qúımicas e farmacêuticas. Foi objetivo do presente trabalho avaliar o

potencial genotóxico e/ou mutagênico deste composto. Foram realizados tratamentos de

DNA plasmidial (in vitro) e de cepas bacterianas com diferentes concentrações de OCS. Não

foram observadas quebras de cadeia no DNA tratado com OCS. O OCS mostrou-se citotóxi-

co para a cepa CC104. Não foi observado aumento na freqüência de mutações para as cepas

CC104 e CC104mutMmutY. Ao contrário, foi observado queda na freqüência de mutações

nas amostras tratadas em relação ao controle não tratado, na cepa CC104mutMmutY, a

qual é deficiente em duas enzimas envolvidas no reparo de danos oxidativos no DNA e por

esta razão apresenta taxa de mutações espontâneas elevada. A redução na freqüência de

mutações em bactérias CC104mutMmutY tratadas com OCS, sugere uma atividade anti-

oxidante para este composto. Não foi observada a indução do sistema SOS, sugerindo que

o OCS não apresenta potencial genotóxico. Os dados obtidos indicam ausência de ação

genotóxica do OCS.

Suporte financeiro: CNPq e FAPAM / UFRN

TBP é bolsista PIBIC

Palavras-chave: tensoativo, mutagênese, Cocus nucifera

1Aluno(a) PIBIC Local



SB0092

IDENTIFICAÇÃO DE GENES DE GLICOSILASES NO GENOMA DA CANA-

DE-ÁÇUCAR

Autor(es): Bruno De Souza Maggi1, Giovanna Araujo Da Silva Quaresma2, Silvia Regina

Batistuzzo De Medeiros

Orientador(a): Lucymara Fassarella Agnez Lima

As vias de reparo são extremamente importantes para a manutenção da integridade do

material genético, uma vez que atuam na correção de danos induzidos no DNA por agentes

f́ısicos ou qúımicos. Embora as vias de reparo de DNA sejam muito estudadas em alguns

organismos, em plantas são poucas as informações dispońıveis. O objetivo deste traba-

lho foi identificar, no banco de dados gerados pelo projeto Genoma da Cana-de-Açúcar

(Sugarcane Expressed Tag Project - SUCEST), seqüências nucleot́ıdicas homólogas a gli-

cosilases. Essas enzimas iniciam a via de reparo por excisão de bases, a qual está envolvida

com a correção de danos de base que causam pequenas distorções na estrutura em hélice do

DNA. As seqüências protêicas de glicosilases de diferentes organismos como bactérias, leve-

duras, homem e planta foram obtidas, a partir do GenBank (http://www.ncbi.lm.nih.gov).

Estas seqüências foram usadas como sondas no banco de dados do Projeto Genoma da

Cana-de-Açúcar (http//:sucest.lbi.dcc.unicamp.Br), através do programa tblastn. Foram

identificados e com um alto grau de conservação, clusters homólogos para a maioria das

glicosilases analisadas. Para uns genes, como UNG e OGG1, o padrão de expressão foi

restrito nas diferentes bibliotecas de cDNA. Para outros genes como mutM e MAG, foram

encontrados mais de um cluster homólogo, em diferentes bibliotecas de cDNA, o que pode

representar a ocorrência de alelos, splicing alternativo ou duplicação gênica.

Suporte financeiro: SINTEC-RN

Palavras-chave: genoma, glicosilase, cana de açúcar

1Aluno(a) PIBIC Local
2Aluno(a) PIBIC Local



SB0093

Busca por AP endonucleases no genoma da cana-de-açúcar

Autor(es): Giovanna Araujo Da Silva Quaresma1, Bruno De Souza Maggi2, Silvia Regina

Batistuzzo De Medeiros

Orientador(a): Lucymara Fassarella Agnez Lima

Em plantas, o conhecimento sobre mecanismos de reparo ainda é reduzido, ao contrá-

rio do que vem ocorrendo com outros organismos, como bactérias, leveduras e mamı́feros.

As enzimas AP endonucleases, representadas pelas famı́lias exonuclease III e endonucle-

ase IV, fazem parte da via de reparo por excisão de bases, reconhecendo śıtios abásicos

originados após a remoção de bases lesadas pelas glicosilases. O objetivo deste trabalho

de data mining foi identificar, no banco de dados gerados pelo projeto Genoma da Cana-

de-Açúcar (Sugarcane Expressed Tag Project-SUCEST), genes homólogos aos genes para

AP endonucleases. Esta busca foi feita através do programa blast, dispońıvel na internet.

Foram encontrados quatro clusters homólogos a protéınas da famı́lia exonuclease III dis-

tribúıdos em diferentes bibliotecas de cDNA. Esses clusters não apresentaram similaridade

de seqüência nucleot́ıdica, quando comparados entre si, sugerindo a ocorrência de quatro

diferentes formas de protéına exonuclease III, as quais podem ser resultado de duplicação

de gene, splicing alternativo, ou utilização diferencial de região promotora. Seqüências ho-

mólogas aos representantes da famı́lia endonuclease IV, não foram encontradas no genoma

da cana-de-áçucar, como também em outras plantas. Estes dados sugerem que este gene

esteja ausente no reino vegetal. Como as duas famı́lias são encontradas em bactérias, a

ausência de uma ou outra em uma espécie pode ser devido à perda gênica.

Suporte financeiro: SINTEC-RN

Palavras-chave: genoma, cana de açúcar, AP endonuclase

1Aluno(a) PIBIC Local
2Aluno(a) PIBIC Local



SB0094

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL MUTAGÊNICO DO DESOXICOLATO DE SÓ-

DIO.

Autor(es): Matheus Silva Pereira (bolsista Cnpq/balcão)1, Silvia Regina Batistuzzo De

Medeiros

Orientador(a): Lucymara Fassarella Agnez Lima

Com a finalidade de determinar o potencial mutagênico do desoxicolato de sódio (DEO),

tensoativo muito utilizado na solubilização de fármacos como anfotericina B, foi realizado

o SOS cromoteste com as cepas PQ35 (uvr +) e PQ37 (uvrA), o teste de Kado com as

cepas TA98 e TA102 e um teste de mutagênese direta com as cepas CC104 (selvagem) e

CC104mutMmutY (deficiente nas enzimas de reparo FPG e mutyglicosilase), utilizando-se

diferentes concentrações deste tensoativo. Não foram obtidos resultados positivos para o

SOS cromoteste e também não foi observado o potencial mutagênico pelo teste de Kado,

contudo no teste de mutagênese direta foram caracterizados potencial citotóxico e muta-

gênico em ambas as cepas. Diante dos dados obtidos foi posśıvel concluir que a ausência

da resposta SOS em ambas as cepas nos indica que o tipo de lesão causada pelo DEO

não se caracteriza em bloqueios para a replicação. No teste de Ames os resultados nega-

tivos indicam que, não foram detectadas ações mutagênicas do tipo “frameshift” (TA 98)

e substituição de pares de bases (TA102). Não podemos descartar a possibilidade da ação

mutagênica do DEO, pois tal ação foi observada no teste de mutagênese direta, o qual

permite detectar um espectro de mutações mais amplo, que os demais testes utilizados.

Suporte Financeiro: CNPq e FAPAM-UFRN

MSP é bolsista IC-CNPq/balcão

Palavras-chave: desoxicolato de sódio, mutagênese, SOS cromoteste

1Aluno(a) PIBIC Local



SB0102

ESTUDO DO POTENCIAL MUTAGÊNICO DO EXTRATO BRUTO DA CAS-

TANHA DA ÍNDIA (Aesculus hippocastanum L.) PELO TESTE DE AMES

Autor(es): Maria Beatriz Mesquita CansanÇÃo Felipe1, Lucymara Fassarella Agnez Lima

Orientador(a): Silvia Regina Batistuzzo De Medeiros

O uso de plantas medicinais é uma prática bastante comum na sociedade. Alguns

desses produtos já tiveram suas propriedades terapêuticas confirmadas, enquanto outros

são considerados maléficos ao organismo. O objeto de estudo deste trabalho é a castanha

da Índia (Hippocastanaceae: Aesculus hippocastanum L.), que tem como prinćıpio ativo a

saponina e aescina. As cascas e sementes são utilizadas em extratos ĺıquidos e decocções,

enquanto que o extrato seco é processado e comercializado em forma de cápsulas. A

medicina popular emprega esta contra diarréias, disenteria e a malária. É indicada no

tratamento de insuficiência da circulação, fissuras anais, edemas e hemorróidas, e como

anti-inflamatório. Com o objetivo de avaliar o potencial mutagênico do extrato seco da

castanha, desde que testes anteriores indicaram essa posśıvel atividade, foi realizado o Teste

de Ames. Para tanto, foram utilizadas as cepas de Salmonella typhimurium TA97a e TA98

sem ativação metabólica, tratadas em diferentes concentrações do extrato. Como controle

positivo foi utilizado o 4NQO. Um aumento do número de revertentes resultando num

valor maior que 2 na razão de mutagenicidade é considerada uma amostra positiva. Este

resultado foi observado para a maior concentração testada da castanha da Índia, somente

na cepa TA98, sugerindo um potencial mutagênico por adição de um par de base. Em

função do observado, testes com outras cepas de Ames e com ativação metabólica serão

realizados.

Palavras-chave: Mutagenicidade, Produtos Naturais, Castanha-da-́India

1Aluno(a) PIBIC Local



SB0103

PURIFICAÇÀO E CARACTERIZAÇÃO DE GLICOSIDASES EXTRAÍDAS

DO MOLUSCO Crassostrea rhizophorea.

Autor(es): Cynthia Andrade Dos Santos Farias1, Carla Mara Dantas De Britto

Orientador(a): Joao Felipe De Sousa Filho

PURIFICAÇÀO E CARACTERIZAÇÃO DE GLICOSIDASES EXTRAÍDAS DO MO-

LUSCO Crassostrea rhizophorea.

Aluna: Cynthia Andrade S. Farias

Orientador: João Felipe S. Filho

Como o metabolismo dos GAGs em diversas espécies de invertebrados vem sendo in-

vestigado envolvendo, principalmente, as espécies de moluscos A. brasiliana, T. gibbus e

Pomacea sp. Este trabalho mostra a existência de um sistema enzimático presente na es-

pécie C. rhizophorea, até então não estudada em nossos laboratórios. Tecidos do crustáceo

foram homogeneizados a 4◦C com tampão acetato de sódio pH 5,0; centrifugados a 20.000 x

g e o sobrenadante foi submetido a um fracionamento com concentrações crescentes de sul-

fato de amônio de 0-50% e 50-80% originando as frações F1 e F2, respectivamente. Estudos

iniciais mostram a presença de atividades glicosidásicas, entre elas a- e b-endoglicosidases.

Observou-se que a fração F2 apresentava a maior atividade enzimática degradativa com-

provada pelo desaparecimento da metacromasia em lâmina de gel de agarose. Em seguida,

a fração F2 foi fracionada através de gel filtração ( Biogel A 1,5m) e as frações obtidas

foram incubadas com os substratos sintéticos p-Nitrofenil derivados a 37◦C por 6 H. Es-

tes resultados indicam a presença de glicosidases no extrato do molusco C. rhizophorea,

que deverá ser submetido a um fracionamento com resinas para se obter o isolamento das

respectivas atividades detectadas até o momento.

Apoio Financeiro: PPPg

Mod. Bolsa: PIBIC / CNPq.

Palavras-chave: Glicosidases, Crassostrea, Glicosaminidases

1Aluno(a) PIBIC Local



SB0106

FUNCIONALIZAÇÃO DO ANEL DE DIALQUILPIRAZINAS.

SÍNTESE DE TRIALQUILPIRAZINAS DE INTERESSE BIOLÓGICO.

Autor(es): Geruzia Marques Teodoro1

Orientador(a): Marcia Teixeira Barroso

A funcionalização direta do anel de dialquilpirazinas para obtenção de trialquilpirazinas

oferece desafios, devido a dificuldade de alquilar estes anéis poucos reativos a eletróf́ılos.

A metodologia utilizada parte do prinćıpio de alquilar diretamente o anel da 2,5-

dimetilpirazina e da 2,6-dimetilpirazina, utilizando reações entre essas pirazinas e vale-

raldéıdo a temperatura ambiente, em presença de sódio metálico e de solventes apolares.

Atentando para modificações nos parâmetros: temperatura de reação, tempo de reação e

de adição de reagentes. Os produtos foram purificados por cromatografia em coluna de

śılica-gel.

As maiores massas foram obtidas nas reações em que não houve a utilização de sol-

ventes. As análises por cromatografia em camada delgada, (C.C.D), infravermelho (IV) e

ressonância magnética nuclear de próton (RMN-H1) indicaram o desaparecimento do anel

aromático de pirazinas, levando-nos a realizar modificações nas condições reacionais e de

purificação dos produtos.

A pesquisa na preparação de pirazinas substitúıdas e que possuem interesse biológico

visa o uso dos produtos obtidos, como feromônios de formigas em testes de campo por

grupos de semioqúımicos.

REFERÊNCIAS:

1- A. F. Bramwell, L. S. Payne, G. Riezebos, P. Ward and R. D. Wells. The nuclear

alkylation of pyrazines by ketones and aldehydes. J. Chem. Soc. ( C ), 1971, 1627-1632.
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COLECISTOQUININA (CCK) NO NÚCLEO SUPRAQUIASMÁTICO DO CA-

MUNDONGO

Autor(es): Ademar Alexandre De Morais1, Lauro Rodolpho Soares Lopes2, Eduardo Antô-

nio Ayremoraes Batista3

Orientador(a): Miriam Stela Maris De O Costa

O núcleo supraquiasmático (NSQ) do hipotálamo em mamı́feros é reconhecido como

o marca-passo circadiano para diversos comportamentos e funções fisiológicas. No NSQ

distingue-se diferentes subpopulações neuronais caracterizadas por seu conteúdo neuroqúı-

mico em pericários ou terminais. O objetivo deste trabalho é identificar no NSQ de camun-

dongos, a presença de CCK, que tem sido identificada ora em pericários, ora em terminais

em diferentes espécies. Camundongos albinos (Mus musculus) adultos foram anestesiados

e perfundidos. Os encéfalos foram seccionados por congelação, obtendo-se secções coronais

de 30 mm. Uma série foi submetida a imunohistoqúımica (protocolo ABC) utilizando-se

um anticorpo anti-CCK. A observação ao microscópio óptico permitiu detectar pericários e

terminais imunorreativos a CCK dispostos em todo contorno periférico do NSQ, com uma

maior concentração dorsomedial e ventrolateral, deixando uma região central, desprovida

de qualquer imunorreatividade àquela substância. Os resultados diferem da descrição en-

contrada em rato, no qual há apenas pequena quantidade de terminais, mas é similar ao

padrão de hamster. Os dados sustentam a tese de que a presença de diferenças interespe-

ćıficas constitui uma constante na organização do sistema de temporização circadiana.
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Comportamento de Alimentação da mosca-da-fruta Ceratitis capitata in-

duzido por polpas de frutas

Autor(es): Maria Lucilda De Lima1

Orientador(a): Marcos Antonio De Andrade Medeiros

O comportamento de alimentação de moscas-das-frutas depende de est́ımulos qúımicos

e f́ısicos. Nos estudos realizados em laboratório do Departamento de Biologia Celular e Ge-

nética, da UFRN, com a mosca-de-fruta Ceratitis capitata, utilizou-se copos descartáveis

de 50ml contendo polpa de fruta de cajá, goiaba, manga e mamão para estimular o com-

portamento de alimentação das mesmas em duas caixas distintas de população onde foram

colocados, respectivamente, 25 machos e 25 fêmeas em idade reprodutiva. Os resultados

revelaram diferenças estat́ısticas nos horários de alimentação, assim como, na preferên-

cia por fruta, tanto entre machos quanto entre fêmeas. Ficou registrado que, enquanto

os machos apresentavam um pico de alimentação em torno do ińıcio da tarde, as fêmeas

apresentavam maior freqüência de alimentação no ińıcio da manhã. Com relação à escolha

da fruta, percebeu-se que as fêmeas tiveram preferência pelo mamão, enquanto os machos

preferiam a manga. Além disso, ficou patente que os est́ımulos olfativos se mostraram

mais eficientes visto que houve atração das moscas-das-frutas pela polpa da fruta a qual

não inclui os est́ımulos visuais (forma, tamanho e cor da fruta).

Palavras-chave: Comportamento, Alimentação, Ceratitis capitata
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Processo de comunicação entre o enfermeiro e o paciente laringectomiza-

do

Autor(es): Shirlly Margareth Barreto Freire1, Shirlly Margareth Barreto Freire2, Glamar

Cunha Da Silva3

Orientador(a): Gilson De Vasconcelos Torres

Trata-se de um estudo do tipo descritivo-exloratório que teve como objetivo central iden-

tificar o processo de comunicação do enfermeiro com o paciente laringectomizado. Tendo

como público alvo os enfermeiros que trabalham com estes pacientes no Hospital Dr. Luiz

Antônio, situado em Natal-RN, hospital terciário, especializado em pacientes com câncer.

O instrumento utilizado foi um questionário estruturado contendo perguntas abertas. Os

resultados evidenciaram que esse processo de comunicação ocorre com dificuldade devido à

falta da fala e em algumas vezes dificultado ainda mais devido à escolaridade dos pacientes.

Observamos que enfermeiros e pacientes utilizam estratégias diferentes para se comunicar;

os enfermeiros utilizando a fala, e os pacientes a escrita e gesticulações. Detectamos a im-

portância de se trabalhar em equipe no cuidado ao paciente laringectomizado: enfermeiros,

demais profissionais da área de saúde, paciente e famı́lia.

Palavras-chave: Processo de Comunicação, Paciente Laringectomizado, Enfermeiro
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Percepção de idosos acerca dos motivos de asilamento

Autor(es): Anna Regina Dantas De Sales1, Anna Regina Dantas De Sales2, Ritta De Kássia

De Araújo Lemos3

Orientador(a): Gilson De Vasconcelos Torres

Estudo exploratório descritivo, realizado no Instituto Juvino Barreto - Natal/RN, ob-

jetivando identificar os motivos que justificam o asilamento e identificar se existe relação

entre a relação familiar, condição de saúde e financeira e o asilamento do idoso. A amostra

foi constitúıda por 10 idosos entrevistados, sendo 5 homens e 5 mulheres, selecionados por

acessibilidade. Os entrevistados não possúıam companheiros no momento de seus ingressos

no asilo. Os motivos de asilamento, revelaram que as condições financeiras, iniciativas da

famı́lia, espontânea vontade e doença, são fatores envolvidos no asilamento dos mesmos.

Quanto às condições de saúde, a maioria dos entrevistados relatou que antes do asilamen-

to o estado de saúde era normal, com predominância de idosas. No tocante às condições

financeiras antes do asilamento a maioria dos entrevistados indica que eram ruins, o que

denota que a situação financeira é um fator que contribuiu na opção pelo asilamento desses

idosos.
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CONEXÕES CIRCADIANAS DO NÚCLEO PARAVENTRICULAR DO TÁLA-

MO DO RATO.

Autor(es): Lauro Rodolpho Soares Lopes1, Eduardo Antônio Ayremoraes Batista2, Ademar

Alexandre De Morais3

Orientador(a): Miriam Stela Maris De O Costa

O sistema de temporização circadiana (STC) controla a organização temporal dos com-

portamentos e, como tal, exerce um importante papel no ajuste do animal ao ambiente.

O núcleo supraquiasmático (NSQ) do hipotálamo, o marca-passo primário, e o folheto

intergeniculado (FIG) do tálamo, são considerados os principais centros deste sistema.

Trabalhos prévios demonstraram uma projeção do NSQ para o núcleo paraventricular do

tálamo (PVT), que por sua vez se projeta também para o NSQ e para outras áreas cere-

brais ligadas à organização dos comportamentos. O objetivo deste trabalho foi identificar

as conexões aferentes do PVT no rato relacionadas à regulação dos ritmos circadianos.

Ratos albinos receberam injeções iontoforéticas da subunidade B da toxina colérica (CTb)

no PVT, por via estereotáxica. Após sobrevida de 7 dias, os animais foram fixados por

perfusão transcard́ıaca e os encéfalos seccionados por congelação em secções coronais de

30 micrômetros. As secções foram submetidas a reação imuno-histoqúımica para CTb, de

acordo com o protocolo ABC e ao final foram observadas ao microscópio óptico. Neurô-

nios retrogradamente marcados, indicando fontes de aferência para o PVT, foram vistos

abundamente no NSQ e em menor densidade no FIG. Nossos resultados mostram que o

PVT ocupa uma posição ideal para receber sinal circadiano do NSQ e do FIG e de áreas

cerebrais envolvidas na regulação de aspectos motivacionais do comportamento.

Palavras-chave: núcleo paraventricular do tálamo, núcleo supraquiasmático, folheto inter-

geniculado
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DISTRIBUIÇÃO DE PROTEÍNAS LIGANTES DE CÁLCIO NOS NÚCLEOS

DORSAL E MEDIANO DA RAFE NO CÉREBRO DO SAGÜ

Autor(es): Eduardo Antônio Ayremoraes Batista1, Lauro Rodolpho Soares Lopes2, Ademar

Alexandre De Morais3

Orientador(a): Miriam Stela Maris De O Costa

Os núcleos da rafe são grupamentos neuronais situados na linha média do tronco encefá-

lico que utilizam como principal neurotransmissor a serotonina (5-HT). Destes, os núcleos

dorsal (DR) e mediano (MR), além de várias outras funções, foram implicados na regulação

dos ritmos circadianos. O objetivo deste trabalho foi identificar a distribuição de duas pro-

téınas ligantes de cálcio - a calbindina (CB) e a parvalbumina (PV) - nestes núcleos. Sagüis

adultos foram anestesiados e fixados por via transcard́ıaca com paraformaldéıdo a 4%. Por

congelação foram obtidas 6 séries de secções coronais de 30 micrômetros. Séries diferentes

foram submetidas a imuno-histoqúımica (protocolo ABC) utilizando-se anticorpos anti-5-

HT, -CB e -PV. A imuno-histoqúımica para 5-HT permitiu delinear o MR ventralmente

à decussação do pedúnculo cerebelar superior, contendo uma porção mediana e expansões

laterais, e o DR ventralmente ao aqueduto cerebral, inclúıdo na substância cinzenta cen-

tral, ambos no mesencéfalo. O MR contém pericários imunorreativos (IR) a CB e PV na

porção mediana e O DR contém pericários IR a CB, mas não a PV. Estas protéınas atuam

regulando a concentração do cálcio citoplasmático, mas a correlação entre elas e os papéis

funcionais dos grupamentos neuronais não está plenamente estabelecida. Neste trabalho

foram utilizadas como marcadores neuronais, como parte de um trabalho mais amplo que

visa caracterizar o conteúdo neuroqúımico destes núcleos.

Palavras-chave: protéınas ligantes de cálcio, núcleo dorsal da rafe, núcleo mediano da rafe

1Aluno(a) Outros
2Aluno(a) PIBIC Local
3Aluno(a) PIBIC Local



SB0130

DETERMINAÇÃO DA CARGA PARASITÁRIA POR ENTEROHELMINTO-

SES ATRAVÉS DO MÉTODO QUANTITATIVO DE KATO/KATZ.

Autor(es): Ismênia Glauce De Oliveira Barreto1, Joao Paulo Gurgel De Medeiros2, Rosa

Cristina Correia De Araújo, Marcel Alvares Guedes Do Rego3

Orientador(a): Cecilia Maria De C X Holanda

A maioria dos parasitas intestinais é diagnosticada pelo exame de fezes, por técnicas

de concentração fecal. Entretanto esse resultado é qualitativo, não se podendo quantificar

a carga parasitária do paciente. Com o intuito de determinar a intensidade parasitária por

enterohelmintos, desenvolvemos esse trabalho com alunos do Curso básico em moradores,

funcionários e pacientes assistidos pelo Albergue Noturno do Natal, entre março e agosto

de 2001. Utilizou-se, para tanto, o método Kato/katz. Nesse estudo foram detectadas

18(25,7%) amostras positivas e 52(74,3%) negativas, num total de 70. Foram encontrados

casos de hiperinfecção por Ascaris lumbricoides; infeçcão leve por Trichuris trichiura e por

Enterobius vermicularis. O percentual de positivos foi de 10(55,5%) adultos do sexo femini-

no e 8(44,5%) crianças do masculino. Esses dados mostram a importância da quantificação

enteroparasitária por vermes adultos que podem ocasionar graves problemas à saúde hu-

mana. Entretanto, é lamentável a incapacidade desse método para enteroprotozooses e

larvas de enterohelmintos. Por isso, torna-se imprescind́ıvel, nos casos negativos, realizar

novo exame além de solicitar nova amostra nos positivos. Os pacientes infectados foram

tratados com medicamentos doados pela NUPLAM e receberam panfletos educativos sobre

medidas preventivas.

Palavras-chave: ENTEROHELMINTOSES, KATO/KATZ, CARGA PARASITÁRIA
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PORQUÊ DOS ACIDENTES DE TRABALHO

NO AMBIENTE HOSPITALAR - CARACTERIZAÇÃO DOS ACIDENTES

EM UM HOSPIT

Autor(es): Debora Cristina De Souza Peixoto1, Debora Cristina De Souza Peixoto2, Mo-

nalisa Soares Maranhão De Freitas3

Orientador(a): Glaucea Maciel De Farias

PORQUÊ DOS ACIDENTES DE TRABALHO

NO AMBIENTE HOSPITALAR - CARACTERIZAÇÃO DOS ACIDENTES EM UM

HOSPITAL DA GRANDE NATAL

*DÉBORA CRISTINA DE SOUZA PEIXOTO

MONALISA SOARES MARANHÃO DE FREITAS

GLÁUCEA MACIEL DE FARIAS

(Orientadora)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

*E-MAIL debibranca@bol.com.br

Realizou-se um estudo exploratório-descritivo objetivando identificar o perfil dos traba-

lhadores da saúde que sofrem acidentes de trabalho, os tipos de acidentes mais frequentes

e os fatores de risco que levam a ocorrência desses. Foram entrevistados 48 funcionários

de um hospital estatal, selecionados aleatoriamente no exerćıcio do trabalho, através de

formulário elaborado com base nos objetivos. Após a análise dos dados, constatou-se que

17% dos entrevistados sofreu acidente de trabalho no último ano e que o pronto-socorro e

o centro cirúrgico tiveram maior incidência de acidentes (25% cada). As lesões que tiveram

maior destaque foram as perfurações por agulha (75%) e as principais causas, segundo os

entrevistados, são: falta de atenção e orientação, e cansaço. Os resultados desse estudo

evidenciaram a desvalorização e a não notificação dos acidentes ocorridos, bem como o

descaso da instituição pela questão acidentes de trabalho.

PALAVRAS-CHAVE: Acidentes de trabalho; Trabalhador da saúde; Prevenção de aci-

dente de trabalho.
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Auto-exame das mamas entre os estudantes de Enfermagem do 5
o

ao 8
o

peŕıodo da UFRN

Autor(es): Andrea Souza Da Silva Leite1, Fabiane Rocha Botarrelli2, Andrea Souza Da

Silva Leite3

Orientador(a): Glaucea Maciel De Farias

Auto-exame das mamas entre os estudantes de Enfermagem do 5o ao 8o peŕıodo da

UFRN

* Fabiane Rocha Botarelli

Andrea Sousa da Silva Leite

Glaucea Maciel de Farias

(Orientadora)

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

*fabianebotarelli@bol.com.br

A pesquisa exploratória descritiva procurou identificar o conhecimento da técnica do

auto-exame das mamas (AEM), o ńıvel de conscientização e a prática do AEM entre os

estudantes de Enfermagem do 5o ao 8o peŕıodo da UFRN. No que se refere a caracteri-

zação dos estudantes houve predomı́nio do sexo feminino (90,47%), sendo 66,66% solteiro

e 87,71% sem filhos; em relação ao peŕıodo atual cursado houve predominância do 5o e

7o peŕıodo (76,99%); 85,75% ingressaram pela UFRN; verificou-se que 76,19% dos alunos

possui conhecimentos gerais sobre o câncer de mama e auto-exame; 85,71% não possui ocor-

rência ou morte por câncer de mama na famı́lia; 28,57% responderam de maneira correta

como realizar o auto-exame; quanto a prática deste 71,42% não praticam mensalmente.

Conclusão: a maioria conhece a técnica porém não realiza a auto-prevenção e não houve

melhora da conscientização no decorrer do curso pois aqueles do 8o peŕıodo continuaram

sem praticar o AEM.

Palavras-chaves: Prevenção do câncer; Auto-exame das mamas; Câncer de mama.
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Maricultura de Gracilaria caudata no estuário do rio Curimataú - RN

Autor(es): Thiago Sanna Freire Silva1, Wagner Sandro Da Costa Moreira2

Orientador(a): Eliane Marinho Soriano

As rodof́ıceas são reconhecidas pela capacidade de produzirem vários compostos, des-

tacando se o ágar, composto bastante empregado pela indústria como gelificante e emul-

sificante, do qual o gênero Gracilaria é a principal origem. A crescente exploração destes

recursos vêm causando progressivamente uma diminuição dos estoques naturais de algas,

levando à necessidade de um sistema de maricultura eficiente. O presente estudo foi reali-

zado no estuário do Rio Curimataú, munićıpio de Canguaretama, RN, de dezembro/2000

a junho/2001 . Para este estudo, foram constrúıdos três módulos de cultivo de 1,5 x 1,5m,

onde foram inseridas cerca de 1kg de algas frescas coletadas diretamente do litoral da

região. O crescimento e a Taxa de Crescimento Relativa (TCR) foram registrados men-

salmente. A biomassa média de G. caudata variou entre 900 g.m-2 e 2858 g.m-2 , e a

TCR apresentou valores entre 2,949 %.dia-1 e - 0,552 %.dia-1. Foi observada uma taxa de

epifitismo de aproximadamente 6,8%. Não foram encontradas correlações entre a TCR e

os parâmetros ambientais (precipitação, insolação, salinidade e temperatura da água). O

crescimento registrado foi considerado inferior à média normalmente relatada na literatura

para estudos realizados sob condições controladas.
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FATORES QUE INFLUENCIAM A ESCOLHA DO ALIMENTO EM Callith-

rix jacchus.

Autor(es): Daniele Freire De Lacerda1

Orientador(a): Maria Emilia Yamamoto

Em primatas fruǵıvoros, o contraste entre a coloração do fruto maduro e das folhas é

fator importante para sua detecção. O objetivo deste trabalho foi verificar se o comporta-

mento de escolha do alimento é influenciado pela cor e pela familiaridade em sagüis comuns

(Callithrix jacchus). Acompanhamos 18 animais adultos (4 machos e 4 fêmeas de origem

cativa e 4 machos e 6 fêmeas de origem selvagem) do Núcleo de Primatologia da UFRN.

Utilizamos gelatina em pequenos cubos e em cinco cores: amarelo, azul, branco, verde

e vermelho. Todas as combinações posśıveis de cores foram utilizadas para cada animal,

totalizando dez sessões de 10 minutos cada. Registramos a latência (tempo transcorrido

entre o ińıcio da observação e a primeira “bocada” no alimento) e a ingestão (número de

cubos consumidos). Os resultados mostraram que a cor não influencia o comportamento de

escolha desses animais. A aceitação deste alimento, até então desconhecido, foi analisada

de acordo com o sexo e a origem. Não houve diferenças em relação ao sexo. A aceitabili-

dade do alimento por animais selvagens foi significativamente maior do que pelos animais

cativos. Os resultados apontam para neofobia em C. jacchus de origem cativa. Sugerimos

estes têm uma dieta menos variada em relação aos de origem selvagem, e se mostram mais

cautelosos ao se defrontar com um alimento desconhecido. Além disso, posśıveis experi-

ências de escassez de alimento em idade precoce poderiam favorecer a neofilia em animais

selvagens.
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CORRELAÇÃO DO ÍNDICE DE PCNA COM GRADAÇÃO HISTOLÓGICA

DE MALIGNIDADE DO CARCINOMA EPIDERMÓIDE ORAL

Autor(es): PatŕIcia Kalline Dantas Trindade1, Renata Filgueira Borges2

Orientador(a): Antonio De Lisboa Lopes Costa

O ant́ıgeno nuclear de proliferação celular (PCNA) é um marcador de proliferação ce-

lular que é responsável pela replicação do DNA na fase S do ciclo celular. Esta protéına

encontra-se continuamente ciclando no ciclo celular exibindo altas concentrações nas fa-

ses G1 e S. O objetivo desse estudo foi pesquisar a correlação do ı́ndice de PCNA com a

gradação histológica de malignidade do carcinoma epidermóide oral. Foram selecionados

10 casos de carcinoma epidermóide retirados dos arquivos da Disciplina de Patologia Oral

do Departamento de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A

classificação morfológica dos casos foi realizada de acordo com o sistema de gradação his-

tológica de malignidade desenvolvido por BRYNE (1998). A expressão da protéına PCNA

foi obtida com o aux́ılio da técnica imuno-histoqúımica da Streptoavidina-Biotina (SABC,

do inglês Streptoavidina-Biotin Complex). A análise estat́ıstica dos resultados, utilizando

o coeficiente de correlação de Spearman, não demonstrou existência de correlação (r =

0,1768) entre o ı́ndice de positividade (PCNA) e os escores histológicos de malignidade.

Diante desse resultados, conclúımos que a expressão imuno-histoqúımica do PCNA não

apresenta correlação com a gradação histológica de malignidade do carcinoma epidermóide

oral.
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ANATOMIA FOLIAR DA Brachiaria brizantha c.v. marandú COM DIFE-

RENTES NÍVEIS DE NITROGÊNIO.

Autor(es): Liz Carolina Da Silva Lagos Cortes1, Anne Caroline Duarte De Queiroz2, Adal-

berto Trindade, Alaize De Paiva Martins

Orientador(a): Maria Solange Dutra Da Cruz

ANATOMIA FOLIAR DA Brachiaria brizantha c.v. marandú COM DIFERENTES

NÍVEIS DE NITROGÊNIO.

1 Liz Carolina da Silva Lagos Cortes; 2Anne Caroline Duarte de Queiroz; 3Adalberto

Trindade;4 Alaize de Paiva Martins;5 Maria Solange Dutra da Cruz.

A espécie Brachiaria brizantha desperta interesse de pesquisadores e criadores de muitas

regiões do páıs. O objetivo deste experimento foi distinguir as diferenças morfológicas e

anatômicas, baseados nos diferentes ńıveis de nitrogênio (0, 50, 100 e 200g) de adubação. O

trabalho foi realizado na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), localizado na UFRN, no

peŕıodo de março a julho de 2001. Os tratamentos foram conduzidos em vasos de 33x26 cm

de diâmetro, em delineamentos de blocos ao acaso, tendo 4 tratamentos com 4 repetições.

No peŕıodo de crescimento (51 dias) houve o corte de uniformização e após este tempo

com 28 dias foram introduzidos a adubação com os nutrientes (NPK). Depois de 45dias de

adubadas, foram coletadas folhas para observação das estruturas anatômicas usando-se o

corante azul de metileno. Observou-se que, com o uso da adubação nos diferentes ńıveis

de nitrogênio, não houve diferença significativa em relação à testemunha, enquanto que,

nos cortes anatômicos, ocorreu à presença de cristais de drusas na ausência de nitrogênio

e bolsas contendo areia cristalina na adubação com NPK.

1. Aluna de Zootecnia da UFRN;

2. Aluna de CB/UFRN;

3. Prof. FACEX;

4. Profa. Farmácia/UFRN.

5. Profa. CB/DBEZ/UFRN;
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2Aluno(a) Voluntário
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Palavras-chave: GRAMÍNEA, MORFOLOGIA, ANATOMIA



SB0171

AgNOR em Carcinoma Epidermóide Oral: Correlação com o Grau Histo-

lógico de Malignidade

Autor(es): Renata Filgueira Borges1, Renata Filgueira Borges2, PatŕIcia Kalline Dantas

Trindade3

Orientador(a): Antonio De Lisboa Lopes Costa

As NORs são alças de DNA que possuem os genes de RNA ribossômico localizados

nos braços curtos dos cinco pares de cromossomos acrocêntricos 13,14,15,21 e 22, com

importante função na formação do nucléolo.

O objetivo desse estudo foi pesquisar a correlação entre o número médio de NORs/núcleo

com a gradação histológica de malignidade do carcinoma epidermóide oral. Foram selecio-

nados 10 casos de carcinoma epidermóide retirados dos arquivos da Disciplina de Patologia

Oral da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A classificação morfológica dos

casos foi realizada de acordo com o sistema de gradação histológica de malignidade desen-

volvido por BRYNE (1998). A expressão do número médio de NORs/ núcleo foi obtido pela

técnica histoqúımica AgNOR. A análise estat́ıstica dos dados, utilizando-se o coeficiente

de correlação de Spearman, não demonstrou a existência de correlação ( r = 0.1047 ) entre

o número médio de NORs/núcleo e os escores histológicos de malignidade. Diante desses

resultados conclúımos que a expressão do número médio de NORs/núcleo não apresenta

correlação com a gradação histológica de malignidade do carcinoma epidermóide oral.

Palavras-chave: AgNOR, carcinoma epidermóide oral, gradação histológica de malignidade
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CARACTERIZAÇÃO REPRODUTIVA DE Artemia franciscana (ANOSTRA-

CA: ARTEMIIDAE) NA REGIÃO SALINEIRA DO RIO GRANDE DO NOR-

TE. II: AREIA BRANCA E GROSSOS

Autor(es): Wilzamara Pontes De Siqueira1, Amanda Sarmento Rocha Leal2

Orientador(a): Marcos Rogerio Camara

O camarão de “salmoura” Artemia, uma das poucas formas de vida que habitam os

ecossistemas hipersalinos, é considerado o mais completo de todos os alimentos usados em

aqüicultura. Como resposta ao uso crescente de Artemia em aqüicultura, este organismo

foi introduzido pelo homem no nordeste brasileiro a partir de inoculações feitas em Macau

(RN) em 1977. É escassa a literatura sobre a performance reprodutiva das populações

de Artemia franciscana que habitam as salinas do Rio Grande do Norte, particularmente

em relação à baixa produtividade de cistos observada nos últimos anos. O objetivo deste

trabalho foi caracterizar a performance reprodutiva das fêmeas da população de Artemia

franciscana em sete salinas dos munićıpios de Areia Branca e Grossos. Para tanto, foram

realizadas coletas de biomassa de Artemia durante os meses de dezembro (2000), fevereiro

e março de 2001 e determinados, em laboratório, a proporção sexual (macho/fêmea), o

estado reprodutivo (fêmeas ov́ıgeras e não ov́ıgeras), o modo de reprodução (fêmeas ov́ı-

paras, ovoviv́ıparas e não classificáveis) e a fecundidade das fêmeas ov́ıgeras (dissecação

e contagem do conteúdo do ovisaco) das populações em estudo. Os resultados indicaram

uma proporção sexual em torno de 1,00. Houve predominância de fêmeas ovoviv́ıparas

em quatro salinas e fêmeas ov́ıparas nas outras três salinas. A fecundidade se apresentou

baixa, variando entre 18,05 e 42,15 náuplios nas fêmeas ovoviv́ıparas e 14,00 e 39,16 cistos

nas fêmeas ov́ıparas.

Palavras-chave: Artemia, reprodução, salinas
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CARACTERIZAÇÃO REPRODUTIVA DE Artemia franciscana (ANOSTRA-

CA: ARTEMIIDAE) NA REGIÃO SALINEIRA DO RIO GRANDE DO NOR-

TE. I: GALINHOS, GUAMARÉ E MACAU

Autor(es): Amanda Sarmento Rocha Leal1, Wilzamara Pontes De Siqueira2

Orientador(a): Marcos Rogerio Camara

O camarão de “salmoura” Artemia, uma das poucas formas de vida que habitam os

ecossistemas hipersalinos, é considerado o mais completo de todos os alimentos usados em

aqüicultura. Como resposta ao uso crescente de Artemia em aqüicultura, este organismo

foi introduzido pelo homem no nordeste brasileiro a partir de inoculações feitas em Macau

(RN) em 1977. É escassa a literatura sobre a performance reprodutiva das populações

de Artemia franciscana que habitam as salinas do Rio Grande do Norte, particularmente

em relação à baixa produtividade de cistos observada nos últimos anos. O objetivo deste

trabalho foi caracterizar a performance reprodutiva das fêmeas da população de Artemia

franciscana em seis salinas dos munićıpios de Galinhos, Guamaré e Macau. Para tanto,

foram realizadas coletas de biomassa de Artemia nos meses de agosto (2000) e julho (2001)

e determinados, em laboratório, a proporção sexual (macho/fêmea), o estado reprodutivo

(fêmeas ov́ıgeras e não ov́ıgeras), o modo de reprodução (fêmeas ov́ıparas, ovoviv́ıparas e

não classificáveis) e a fecundidade das fêmeas ov́ıgeras (dissecação e contagem do conteúdo

do ovisaco) das populações em estudo. Os resultados indicaram uma proporção sexual

em torno de 1,00. Houve predominância de fêmeas ovoviv́ıparas em todas as salinas da

área em estudo com percentuais variando de 72,34 a 88,14%. A fecundidade se apresentou

baixa, variando entre 11,60 e 21,75 náuplios nas fêmeas ovoviv́ıparas e 0,00 e 29,63 cistos

nas fêmeas ov́ıparas.

Palavras-chave: Artemia, reprodução, salinas
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ESTUDO DO PROCESSAMENTO DE BANANAS EM RODELAS DESIDRA-

TADAS OSMOTICAMENTE À 50
o
BRIX/ 70

o
C.

Autor(es): Simone França Aguiar1

Orientador(a): Margarida Maria Dos Anjos Magalhaes

O consumidor procura cada vez mais produtos naturais derivados da banana, como

doces, melados ou mesmo a fruta na forma desidratada. Visando encontrar um processa-

mento capaz de conservar melhor as caracteŕısticas organolépticas, nutritivas e aumentar a

vida útil da banana, da variedade“nanica”, foi realizado o estudo da desidratação osmótica.

Esta aliada a secagem com circulação de ar, favorece a otimização do processo, pois é um

método que permite ao produto atingir uma umidade intermediária, mantendo a qualidade

de textura, cor e sabor adequados, além de redução do peso do alimento. Neste trabalho

foi estudado o processamento da banana desidratada osmoticamente com secagem com-

plementar em estufa com circulação de ar à 60oC. As condição foram 50oBrix/ 70oC com

tempo de imersão no xarope de 3h e secagem em estufa por 4, 5, 6 e 7 horas. Os parâmetros

analisados foram pH, acidez, sólidos solúveis, umidade perda de umidade (PU), ganho de

açúcar(GA) e redução de peso (RP). Foi também realizada a análise sensorial dos atributos

sabor, aparência, cor e textura nos produtos obtidos. Os resultados dos três processamen-

tos foram PU(%) 69,47 (4h); 69,17 (5h); 68,89 (6h); GA(%) 25,73 (4h); 32,11(5h); 37,83

(6h); RP(%) 50,54 (4h); 81,51 (5h) e 82,20 (6h). A análise sensorial mostrou que a banana

com secagem complementar por 7h foi a mais apreciada pelos provadores, embora todas

tenham sido aceitas. Baseado nos resultados a melhor condição da secagem complementar

foi 7 horas

Palavras-chave: Desidratação osmótica, Secagem, Banana
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AVALIAÇÃO CITOLÓGICA DA MUCOSA BUCAL DE PACIENTES COM

ÚLCERAS AFTOSAS RECORRENTES SUBMETIDOS À CAUTE

Autor(es): Lailson Silva De Lima1, Ruth Lopes De Freitas Xavier2

Orientador(a): Hebel Cavalcanti Galvao

A cauterização é considerada um tratamento ultrapassado, pelo fato de não tratar as

causas primárias das Úlceras Aftosas recorrentes. No entanto, RHODUS e BEREUTER

(1998), utilizando o Debacterol, verificou a cicatrização completa de 20% das lesões e

completa remissão da dor em 44% das restantes, logo após sua aplicação. Baseados nestes

resultados, propomos avaliar a ação do HCl 18% como agente cauterizador e a resposta

da mucosa bucal, do ponto de vista cĺınico e histológico, frente a ação desta substância.

Para isso, foi utilizada uma amostra de vinte pacientes, dividida em dois grupos, onde o

primeiro recebeu o agente cauterizador, enquanto o segundo foi tratado pela terapêutica

convencional, logo após a obtenção dos esfregaços. Os resultados obtidos demonstraram:

remissão completa da dor, exceto nas lesões localizadas em borda lateral de ĺıngua; tempo

de cicatrização prolongado em relação ao grupo controle; infiltrado inflamatório intenso e

predominantemente neutrof́ılico no grupo experimental, enquanto que, no grupo controle,

observou-se um infiltrado moderado, predominantemente linfoćıtico. Em todos os casos

observados, as células obtidas através do esfregaço preservaram as suas caracteŕısticas de

normalidade. Face ao exposto, conclúımos que o HCl 18% pode ser usado como recurso

terapêutico alternativo visando o aĺıvio da dor, quando as lesões aftosas se mostrarem

refratárias aos tratamentos convencionais.

Palavras-chave: úlcera aftosa recorrente, aftas, estomatite
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ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DO ÁCIDO HARDWICKIICO

Autor(es): CÍcero Marques Neto1

Orientador(a): Marta Costa

Isolamento e caracterização do ácido hardwickiico

Ćıcero Marques Neto1, Marta Costa2

1:Departamento de Farmácia (bolsista PIBIC)

2:Departamento de Qúımica (pesquisador)

UFRN

O presente trabalho estuda a separação do ácido (+)-hardwckiico (um posśıvel fármaco

ativo e um excelente derivado qúımico) a partir do óleo de copáıba, uma oleoresina extráıda

do tronco de árvores de diversas espécies de copaifera. A metodologia utilizada consistiu

no tratamento prévio do óleo com uma solução de base forte, e em seguida, extração com

solvente orgânico bastante polar. Ocorrendo a separação de duas frações: uma neutra

(rica em sesquiterpenos e diterpenos não ácido) e de uma ácida (rica em derivados de

ácidos diterpênicos). As frações foram separadas e, em seguida, somente a fração ácida foi

trabalhada. Verificou-se a presença de dois compostos majoritários. Que posteriormente

foram separados. O componente mais polar foi caracterizado por espectroscopia de IV e

RMN 1H e os dados obtidos para este composto são consistentes com aqueles descritos na

literatura para o ácido hardwickiico.
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COACERVAÇÃO POR NEUTRALIZAÇÃO NA FORMAÇÃO DE PARTÍCU-

LAS DE XILANA, AVALIAÇÃO DA VELOCIDADE DE INJEÇÃO

Autor(es): Toshiyuki Nagashima1, Toshiyuki Nagashima2, Eryvaldo Socrates Tabosa Do

Egito, Renata Portieri Prata3

Orientador(a): Eryvaldo Socrates Tabosa Do Egito

Os sistemas micro e nanoparticulares são de uso corrente no meio farmacêutico. Recen-

temente foi demonstrado que a xilana esta apta a servir de poĺımero para a confecção de

micro e nanopart́ıculas*. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da velocidade

de injeção da solução ácida no processo de formação de part́ıculas de xilana. Uma solução

deste poĺımero (4%) em hidróxido de sódio (0,6N) foi neutralizada lentamente (250ml a

cada 10 min.) com uma solução ácida de 0,6N. O pH inicial da solução final foi de 13,32

e o processo de neutralização, após adição de 20,25 ml de ácido cloŕıdrico, conduziu o

mesmo para 7,67. O aspecto visual do produto final foi bem diferente daquele encontrado

quando na injeção rápida do ácido*. O sistema apresentou-se totalmente homogêneo, sem

presença de precipitados, e com uma cor caramelo. Estas caracteŕısticas permanecem até

o momento (45 dias). A análise granulométrica (v/p) demonstra que o sistema apresenta

uma granulometria geral de 192,2 ± 145,3nm. Esta granulometria é 10 vezes menor de que

aquela apresentada quando o processo de injeção do ácido é instantâneo*. Estes resultados

permitem concluir que a velocidade de injeção da solução ácida no processo de formação

de part́ıculas de xilana influência enormemente o seu diâmetro.

*Garcia, R. B., Nagashima Jr., T., Praxedes, A. K. C., Raffin, F. N., Moura, T. F.

A. L. and Egito, E. S. T., Preparation of micro and nanoparticles from corn cobs xylan.,

Polymer Bulletin, 46, 371-379 (2001).
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A PERCEPÇÃO DA PRIMIGESTA ACERCA DO ALEITAMENTO MATER-

NO

Autor(es): Ruth Claudinan Freitas Lima1, Ruth Claudinan Freitas Lima2, Magally Lopes

De Medeiros3, Wilka Carla Martins Da Silva4

Orientador(a): Akemi Iwata Monteiro

A presente pesquisa aborda a qualidade de informações das primigestas cadastradas no

serviço de pré-natal da Unidade Mista de Felipe Camarão, em relação à importância da

prática do aleitamento materno, pois elas pertencem a um grupo que iniciará pela primeira

vez tal experiência.

Trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória cuja técnica foi a observação direta

extensiva através do formulário, aplicado em 50% do universo existente sendo a amostragem

tipo aleatória.

Traçado o perfil da população entrevistada observa-se uma população jovem e carente

sócio-econômico e culturalmente. Os dados revelam que a amostra, composta em sua mai-

oria por donas de casa (não trabalham nem estudam), foi unânime em relação ao interesse

em amamentar. Uma parcela considerável (no21 - 84,0%) acha que deve prosseguir com

essa prática de alimentação até os 06 meses de idade sem introdução de outros alimen-

tos, por considerarem que dessa forma favorece o crescimento e desenvolvimento sadio da

criança, tornando-a mais protegida contra doenças.

De acordo com os resultados obtidos verificou-se que as primigestas detém informa-

ções essenciais sobre aleitamento materno e mostram-se senśıveis em receber informações

transmitidas nos grupos de discussões promovidos pelos profissionais, principalmente en-

fermeiros, da unidade. Provavelmente esse fato seja reflexo da realização das atividades de

cunho educativo.

Palavras-chave: PERCEPÇÃO, PRIMIGESTA, ALEITAMENTO
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Estudos citogenëticos em espécies ı́cticas do litoral do RN. Faḿılia Eleo-

tridae

Autor(es): Luiz Gustavo Sá Gabriel Da Silva1, Wagner Franco Molina

Orientador(a): Wagner Franco Molina

A famı́lia Eleotridae compreende 35 gêneros e 150 espécies distribúıdas em ambientes

dulćıcolas, estuarinos ou marinhos de regiões tropicais e subtropicais. No Nordeste do

Brasil, esta famı́lia está representada pelas espécies Dormitator maculatus e Eleotris pisonis

habitantes do baixo curso de rios costeiros.

Até o presente momento foram analisados sete exemplares de D. maculatus (cinco ma-

chos e duas fêmeas) e dois exemplares de E. pisonis (dois machos), coletados no rio Pium,

situado no munićıpio de Parnamirim - RN.

Ambas as espécies possuem 2n=46, com marcantes diferenças quanto às fórmulas cro-

mossômicas (D. maculatus, 40M-SM + 6ST-A, NF=86 e E.pisonis, 46A, NF=46).

O bandamento C realizado em D. maculatus evidenciou cromossomos com marcações

centroméricas ou teloméricas, não sendo observado heteromorfismo cromossômico entre os

sexos. As RONs nesta espécie são do tipo simples, localizadas no braço curto de um par

submetaacêntrico de tamanho intermediário. Análises meióticas em E. pisonis indicaram

um valor modl igual a 23 para MI E MII.

A comparação do cariótipo dessas espécies com populações localizadas na costa me-

xicana (D.maculatus, 34 M-SM + 12 ST-A; E. pisonis, 2M-SM + 44ST-A) indica que a

diversidade cromossômica entre as populações da costa do Brasil e do México se devem

principalmente a mecanismos de inversão pericêntrica.
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AVALIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA PRESTADA PELO ESTUDANTE DE EN-

FERMAGEM A FAMÍLIAS INSCRITAS NO PSF DA UNIDAD

Autor(es): Neiliane Maria Da Silva1, Maria Da Salete Bezerra Da Costa, Sanzia Lucia

Paulino De Sousa, Neiliane Maria Da Silva2

Orientador(a): Maria Da Salete Bezerra Da Costa

O programa de Saúde da Famı́lia em Natal ,teve ińıcio em 1996,com objetivo de dar

assistência integral e cont́ınua a todos os membros de cada famı́lia ,visando estimular

a extensão de cobertura e melhoria da qualidade do modelo assistencial de Saúde. Os

estudantes da Disciplina de Saúde Coletiva do Departamento de Enfermagem da UFRN ,

atuam na Unidade Básica de Felipe Camarão desde o ińıcio da implantação do Programa

de Saúde da Famı́lia , com objetivo de identificar os problemas que interferem na saúde

deste grupo , levando em consideração as condições de vida . Essa prática consiste no

desempenho de ações de promoção à saúde em ńıvel de assistência . Este estudo tem a

finalidade de demonstrar a importância deste tipo de trabalho prestada pelo discente de

enfermagem , avaliando a satisfação das famı́lias pelo atendimento prestado pelos mesmos

. A metodologia usada foi exploratória descritiva qualitativa, utilizando uma amostra não

probabiĺıstica , com coleta de dados realizada através de formulário com questões abertas

e fechadas aplicadas diretamente aos entrevistados .Os resultados obtidos na maioria dos

itens investigados foram positivos , levando-se em consideração que 70 % das opiniões dos

entrevistados , classificaram como boa , e 30% como ótima a atuação dos alunos, referindo-

se da seguinte forma : “Sabe orientar e dar atenção”; “São atenciosos”; “Esclarece direito

as nossa dúvidas”.
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OBSERVAÇÃO DO CRESCIMENTO/DESENVOLVIMENTO DA PERIFERIA

DA COPA E O ESTUDO ANATÔMICO DA FOLHA DO MAIOR CAJUEIRO

DO MUNDO, MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM-RN.

Autor(es): Claudia Cristina Oliveira1, Anne Caroline Duarte De Queiroz2, Adalberto Trin-

dade, Alaize De Paiva Martins

Orientador(a): Maria Solange Dutra Da Cruz

OBSERVAÇÃO DO CRESCIMENTO/DESENVOLVIMENTO DA PERIFERIA DA

COPA E O ESTUDO ANATÔMICO DA FOLHA DO MAIOR CAJUEIRO DO MUNDO,

NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM - RN.

1Cláudia Cristina Oliveira; 1Anne Caroline Duarte de Queiroz; 2Adalberto Trindade;

3Alaize de Paiva Martins; 4Maria Solange Dutra da Cruz.

O Cajueiro (Anacardium occidentale L.) encontra-se disseminado em vários estados do

Brasil, principalmente no Nordeste, onde vem ocupando um lugar de destaque na econo-

mia dessa região nos últimos anos. Esta planta é extremamente adaptada às condições do

Nordeste do Brasil, tendo sua reconhecida motricidade afetada por inúmeros problemas

de natureza fitossanitária. Em geral é encontrada em populações restrita a faixa litorânea

intercaladas com vegetação natural. O objetivo deste trabalho é observar o seu crescimento

periférico durante o ano, o qual teve ińıcio em março de 2001 a março de 2002, e as estrutu-

ras anatômicas da folha. A cada 3 meses é feita uma medição do seu desenvolvimento. Na

primeira medição observou-se que seu desenvolvimento variou de 60 a 100 cm, supondo-se

que seu crescimento/desenvolvimento poderá oscilar em conseqüência do peŕıodo sazonal.

No estudo anatômico da folha, observamos estruturas como: feixe vascular, glândula celu-

lar, parênquima paliçádico, lacunoso e fibras que são caracteŕısticas das espécies da classe

dicotiledônea.

1. Alunas CB/UFRN;

2. Prof. FACEX;

3. Profa. Farmácia/UFRN;

4. Profa. CB/DBEZ/UFRN.
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CONHECENDO O DIABÉTICO - REALIDADE DE PACIENTES INSCRITOS

NO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E CONTROLE AO DIABÉTICO NO

CENTRO DE SAÚDE DE PIRANGI

Autor(es): Priscilla Augusta Da Rocha Alves1, Sanzia Lucia Paulino De Sousa, Ana Luiza

Donida Ferreira2, Ana Das Neves

Orientador(a): Sanzia Lucia Paulino De Sousa

Sabe-se que diabetes é uma doença que acomete todas as classes sócio - econômicas

constituindo - se um grave problema universal de saúde do homem moderno , atingindo

populações em todos os estágios de desenvolvimento . Diante destas considerações , sentiu

- se a necessidade de traçar-se um perfil dos diabéticos assistidos na Unidade Básica de

Pirangi , com objetivo de conhecer melhor o grupo para elaboração de propostas de como

melhor assisti - los , levando em consideração suas reais condições . A metodologia usada

foi exploratória descritiva , utilizando uma amostra não probabiĺıstica constitúıda de trin-

ta inscritos no programa que comparecem regularmente para atividades programadas pela

equipe . As informações obtidas para execução deste perfil foram coletados no histórico de

enfermagem , preenchido durante a primeira consulta ,na inserção do paciente no programa

. Como resultados conseguimos evidenciar que a maioria da população estudada é do sexo

feminino na faixa etária entre cinqüenta e um a setenta anos , são aposentados e do lar , a

maioria não conseguiram terminar o primeiro grau ou são apenas alfabetizados , são clas-

sificados como diabéticos tipo 1 , possuem história de diabetes na famı́lia e hospitalizações

anteriores . Conclui-se então que é de suma importância o conhecimento o perfil do grupo

, para que as ações programadas alcancem os objetivos propostos pela equipe de saúde .
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PADRÃO DE ATIVIDADE LOCOMOTORA EM RATOS HIPOTIREOIDEOS

SOB AVANÇO DO CICLO CLARO E ESCURO

Autor(es): Vilazio Cosac Valenca1, Francisca Yane B De Macedo2, Denise Dantas De

Lima3, Daiane Martins Saldanha4

Orientador(a): John Fontenele Araujo

Este trabalho tem o objetivo de estudar a influência da função tireoidiana na sincro-

nização do ritmo circadiano da atividade em ratos submetidos a um avanço de fase de

4 horas no ciclo claro-escuro. Ratos albinos, em gaiolas conjugadas, alimentação e água

ad lib e ciclo de iluminação (CE 12:12). Os animais foram submetidos a duas etapas de

iluminação: E1 (controle), com ińıcio da luz às 7 h e E2 (avanço), com ińıcio da luz às 3

h. Cada etapa teve duração de 10 dias. Os animais passaram pelas duas etapas em duas

condições: condição de controle (eutireoideo) e de hipotireoidismo, (metimazol -0,06%).

Os dados de atividade foram captados por um sensor infra-vermelho e registrados em com-

putador. Para análise dos dados foi utilizado o método Cosinor. A analise dos resultados

mostrou que todos os animais mantiveram maior atividade durante a fase escura em todas

as etapas. Para grupo controle observou-se um aumento do Mesor, na amplitude e um

adiantamento médio de 4 hs na acrofase durante E2. O grupo experimental apresentou

redução do MESOR e da amplitude da atividade na etapa E2. O aumento da atividade

encontrado no grupo controle pode ser explicado como uma resposta ao avanço do ciclo

CE, pois sabemos que a atividade facilita o processo de ressincronização. A ausência de

um aumento na atividade no grupo experimental pode ser explicada pela maior facilidade

na sincronização a avanços, pois o hipotireoidismo induz uma encurtamento no peŕıodo

endógeno do ritmo circadiano em ratos.

Palavras-chave: Cronobiologia, Tireoide, Ritmo Circadiano
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VARIAÇÃO SAZONAL DO RENDIMENTO DO ÁGAR DA AGARÓFITA Ge-

lidiella acerosa.

Autor(es): Marcella Araujo Do Amaral Carneiro1

Orientador(a): Eliane Marinho Soriano

Existe ao longo da costa do Nordeste brasileiro varias espécies de macroalgas produtoras

de ficocolóides. Dentre estas, Gelidiella acerosa, produtora de ágar é encontrada com

relativa abundancia no Rio Grande do Norte. O presente trabalho teve como objetivo

determinar o rendimento do ágar desta importante agarófita. Para a realização deste

estudo foram realizadas coletas ao longo de um ano, durante peŕıodos de maré-baixa na

praia de Búzios (06◦ 01”S - 35◦ 06”W). O material coletado foi acondicionado em sacos

plásticos e levado ao laboratório onde foi feita a triagem e secagem das algas para posterior

extração do ficocolóide. A extração do ágar constou basicamente de cozimento da alga em

água destilada sob pressão, filtração, gelificação do filtrado e desidratação do gel (método

tradicional). A espécie apresentou uma variação anual do ágar altamente significativa (F=

31,14 p<0,001). O rendimento do ágar de Gelidiella variou de 11% ± 0,78 a 46% ± 3,86,

com media anual de 22% ± 10,3. Os valores de temperatura da água variaram de 27◦C a

32◦C e a salinidade flutuou de 31? a 40 ?. A precipitação pluviométrica registrada variou

de 1,8 mm/mês, em novembro, a 179,3 mm/mês, em junho. Para a insolação foi registrado

um valor máximo de 300 horas/mês (novembro) e máximo de 210 horas/mês (junho). A

produção do ágar mostrou uma correlação positiva com a temperatura da água (r=0,398;

p <0,05), indicando uma provável relação entre a biośıntese do ágar e esta variável.
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MODELIZAÇÃO DO CRESCIMENTO DE GRACILARIA EM ESTUÁRIO

Autor(es): Wagner Sandro Da Costa Moreira1, Thiago Sanna Freire Silva2

Orientador(a): Eliane Marinho Soriano

Devido ao grande potencial econômico da macroalga Gracilaria caudata foi elaborado

um estudo experimental de cultivo, com o objetivo de desenvolver um modelo matemático,

que fornecesse conhecimentos sobre os mecanismos de produção deste gênero. A taxa de

crescimento relativo (TCR) foi determinada pela fórmula: TCR= [100*ln(Pf/Pi)/T] onde:

Pi e Pf = peso inicial e final e T = intervalo de tempo. As análises estat́ısticas consistiram de

cálculo dos valores de média, desvio padrão, dos resultados relativos à execução dos modelos

de regressão, ANOVA, correlações, intervalo de confiança, e o coeficiente de determinação.

A biomassa apresentou variação significativa (p < 0,05), variando de 662 a 4471g/m2. A

média de crescimento diário foi de 1,77 %dia-1 chegando a atingir o valor de 5,68 %dia-

1. A produtividade anual estimada foi de 254 ton/h/ano (peso fresco), equivalendo a

aproximadamente 51 ton/h/ano de algas secas. A média de epifitismo foi 7,1%. Os valores

de precipitação pluviométrica variaram de 6,8 a 373 mm/mês, enquanto a salinidade oscilou

entre 33? a 39?. Os valores de insolação e temperatura da água eram relativamente

constantes, com uma média de 237 h/mês e 27 oC, respectivamente. O modelo encontrado

foi: TCR = 14,0981 - 0,4047*Salinidade + 0,0163*Biomassa das eṕıfitas, explicando 61%

da variabilidade dos valores da taxa de crescimento relativo, sendo este valor satisfatório.

As variáveis salinidade e biomassa das eṕıfitas mostraram-se estimadores robustos da TCR.
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Padrão de forrageamento e obtenção de alimento de Callithrix jacchus

(Callitrichidae, Primates) em f

Autor(es): Necilia Cristinny De Freitas1, Milena Lisboa Gomes2

Orientador(a): Arrilton Araujo De Souza

A procura e obtenção de alimentos em calitriqúıdeos varia de acordo com o tipo de

floresta e os tipos de alimentos parecem se distribuir diferentemente em função dos estra-

tos vegetais. O objetivo desse trabalho foi analisar o padrão de forrageamento e obtenção

de alimento de Callithrix jacchus em função dos diferentes estratos vegetais. Durante o

peŕıodo de Agosto de 2000 a Março 2001 foram realizadas coletas na EFLEX-IBAMA,

Nı́sia Floresta/RN, onde se registrou os comportamentos de forrageamento e obtenção de

alimento (captura e ingestão), além da altura (m) em que ocorria tais comportamento,

numa área de mata atlântica secundária. Em média foram feitas nove horas de observa-

ção/dia, uma vez por semana. Foi utilizada a técnica “scan sampling?. Observamos que a

maior freqüência de forrageamento (52%) e obtenção de alimento (58%) ocorria no estrato

vegetal situado entre 0 e 2m de altura. Foi observado ainda, que havia uma predominância

de captura e ingestão de insetos (73,7%), exsudato (68,2%) e brotos (42,9%) no mesmo es-

trato. Já a obtenção de frutos foi maior (48,5%) no estrato que vai de 2,1 a 4,0 m de altura,

sendo que nos demais estratos observados a ingestão de frutos permaneceu numa proporção

menor e regular. Dessa forma, é posśıvel constatar que a distribuição dos alimentos varia

de forma diferenciada e por conseguinte o forrageamento e obtenção dos mesmos.
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Um estudo teórico dos efeitos de campos eletromagnéticos sobre a secre-

ção de insulina em células beta pancreáticas: testes iniciais do programa

computacional.

Autor(es): Márcia Simonelli De Medeiros1, Romildo De Albuquerque Nogueira

Orientador(a): Suely Ferreira Chavante

Estudos eletrofisiológicos e bioqúımicos têm mostrado que a secreção de insulina em

células beta do pâncreas está associada à sua atividade elétrica. Este trabalho se propõe a

estudar, teoricamente, os efeitos de campos eletromagnéticos de baixa e alta freqüências,

sobre a secreção de insulina nestas células, visando posśıveis fins terapêuticos.O método

consiste em simular a atividade dos principais canais responsáveis pelo potencial elétrico

nas células beta pancreáticas, na presença e ausência de campos eletromagnéticos. Visando

a obtenção de programas que permitam estas simulações, testes foram realizados no axônio

gigante de lula, onde a modelagem teórica é bem estabelecida. O parâmetro medido foi

a fração de tempo que os canais de sódio e potássio do axônio permanecem abertos em

diferentes valores de voltagem (fv). Os seguintes efeitos foram observados: (a) no canal de

potássio, ondas de baixa freqüência induzem perda parcial da dependência de voltagem e

ondas de alta freqüência decrescem o valor de V0 (Voltagem para o canal permanecer 50%

aberto ); (b) no canal de sódio ondas de altas freqüências alteram o valor máximo de fv em

relação ao controle (na ausência de ondas eletromagnéticas) e ondas de baixa freqüência

produzem inibição do processo de inativação deste canal. Em conclusão, nossos resultados

estão de acordo com a literatura cient́ıfica e isto mostra que o método computacional que

estamos desenvolvendo é adequado para nossa proposta de trabalho.
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Riscos Biológicos dos profissionais de enfermagem na assistência hospita-

lar

Autor(es): Ana Karla Galdino1

Orientador(a): Gilson De Vasconcelos Torres

Estudo descritivo, tipo revisão de literatura, desenvolvido durante treinamento para

os alunos do curso de graduação em enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande

do Norte (UFRN) no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL). Esta revisão aborda

os riscos biológicos a que estão submetidos os profissionais da equipe de enfermagem que

atuam na assistência hospitalar e tem por finalidade chamar a atenção dos profissionais da

equipe de enfermagem, principalmente dos estudantes, quanto aos riscos a que estão expos-

tos no seu ambiente de trabalho, bem como, orientá-los quanto à forma adequada de previr

os acidentes ocupacionais. As doenças ocupacionais e acidentes de trabalho constituem

um grande problema de saúde pública no Brasil. Os profissionais de enfermagem estão

constantemente expostos aos riscos biológicos, colaborando para o agravo dessa situação

o fato de não haver nenhum sistema de vigilância de acidentes de trabalho com material

biológico. Portanto tais profissionais precisam ser amplamente conscientizados dos fatores

preponderantes que o submetem à exposição de material biológico por ocasião dos procedi-

mentos assistenciais, como também, nas condutas inadequadas durante os procedimentos

invasivos, envolvendo principalmente a equipe de enfermagem, a maior categoria de profis-

sionais da saúde exposta aos riscos de contaminação com material biológico, e que presta

assistência durante um maior peŕıodo de tempo ao paciente.
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Conhecimento e uso de métodos contraceptivos em adolescentes e adultos

jovens

Autor(es): Chyrly Elidiane De Moura1

Orientador(a): Gilson De Vasconcelos Torres

Trata-se de um estudo descritivo e exploratório trabalho teve como objetivos identificar

o conhecimento dos adolescentes e adultos jovens sobre métodos contraceptivos, identificar

os métodos mais usados entre e como estão sendo utilizados, além de investigar o acesso

que esses jovens tem aos métodos contraceptivos, tendo como públicos alvos adolescentes e

adultos jovens de ambos os sexos, atendidos no Programa Universidade Solidária no muni-

ćıpio de São Miguel-RN. O instrumento utilizado foi um questionário estruturado contendo

perguntas abertas e fechadas. Os resultados evidenciaram que a maioria dos pesquisados

(68%) já havia recebido algum tipo de orientação sobre métodos contraceptivos, principal-

mente pela escola (52%). Evidenciamos que dos métodos contraceptivos existentes, os mais

conhecidos pelos pesquisados são a camisinha (98%) e a ṕılula (86%), sendo os mesmos os

mais utilizados atualmente e de fácil acesso para estes jovens, sendo que 22% referiram não

possuir acesso aos métodos contraceptivos. As dúvidas mais mencionadas foram sobre o

DIU (10%), o método do muco cervical e coito interrompido (4%) e o uso da ṕılula (4%).

Deste modo, torna-se evidente a importância da conscientização dos jovens a respeito da

contracepção, para que a vivência da sexualidade seja experimentada de forma mais plena

e responsável.
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COMPORTAMENTO VISCOSIMÉTRICO DO POLI(ÁCIDO ACRÍLICO)

Autor(es): Ana Luiza Porpino Fernandes1, Rand Randall Martins2

Orientador(a): Jose Luis Cardozo Fonseca

O Poli(Ácido Acŕılico) ou Ácido Poliacŕılico (APA) trata-se de um homopoĺımero do

ácido 2-propenóico,que caracteriza-se por apresentar uma intensa hidrofilia e um intenso

comportamento polieletroĺıtico. Estas propriedades se refletem num incremento acentuado

da viscosidade em soluções aquosas mesmo com pequenas quantidades do produto. Por

causa disto, o APA possui uma variedade de usos, tais como, na área da farmácia. O

objetivo deste trabalho é analisar o comportamento viscosimétrico do APA de diferentes

massa molares em meio aquoso, explorando a influência de sais monovalentes nas suas ca-

racteŕısticas. Usando também como parâmetros secundários a turbidez e a condutividade

das soluções. O procedimento experimental consistiu na preparação de soluções,aquosas e

parcialmente neutralizadas com solução de hidróxido de potássio, de APA com as seguintes

massas molares: 250.000 g/mol, 750.000 g/mol e 1.250.000 g/mol. Para a execução das me-

didas foi usada a seguinte aparelhagem: viscośımetro do tipo Cannon-Fenske T100 e T150,

turbid́ımetro portátil modelo 2100p e condutiv́ımetro Digimed modelo DM 31. De acordo

com os dados obtidos, concluiu-se que, as medidas de viscosidade, bem como as de con-

dutividade das soluções de APA podem ser usadas para caracterização do comportamento

polieletroĺıtico, sendo este fortemente influenciado pelo grau de neutralização. Enquanto

que, as medidas de turbidez mostraram-se inadequadas a uma análise eficiente.
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Teor liṕıdico e perfil de Àcido Graxo presentes em peixes de primeira qua-

lidade consumidos pela população de Natal/RN

Autor(es): Islandia Bezerra Da Costa Teixeira1, Roberta Targino Pinto Correia

Orientador(a): Roberto Dimenstein

O interesse crescente nos benef́ıcios potenciais dos liṕıdios de peixes para a saúde deve-

se as propriedades benéficas dos ácidos graxos poliinsaturados, que possuem efeitos sobre

quatro componentes: lipoprotéınas plasmáticas, plaquetas, processo inflamatório e músculo

card́ıaco. O objetivo do presente trabalho foi identificar os teores de gorduras totais pre-

sentes nos peixes preferidos pela população de Natal assim como, traçar o perfil de ácidos

graxos. Os liṕıdeos totais foram extráıdos segundo o método de Bligh & Dyer (1959) e dois

procedimentos foram utilizados para estimar o teor de gordura dos peixes, sendo o primei-

ro Gravimétrico(G) e o segundo por Fotocolorimétrico (F). Os extratos foram metilados

e submetidos a cromatografia gasosa (GLC). Os peixes preferidos foram a Arabaiana (Se-

riola lalandi), Atum (Thunnus thynnus), Badejo(Mycteroperca bonaci), Cioba (Ocyurus

chrysurus), Robalo (Sciaena wieneri). Utilizando o procedimento (G) encontramos para

Arabaiana 2.526 mg/100g e pelo procedimento (F) 2.270,2 mg/100g, o Atum (G)804 e

(F) 902,2, o Badejo (G) 1.890,(F) 1.371,4, a Cioba (G) 372,0 e (F) 566,4, o Robalo (G)

740,0 mg/100g e (F) 685,5 mg/100g. Comparando o teor de gordura, a Cioba (Ocyurus

suruchry) apresentou menor valor de teor liṕıdico e a Arabaiana (Seriola lalandi) o maior

valor, independente do procedimento utilizado. O perfil de ácidos graxos apresentou o ac.

Palmı́tico (C16:00 - 33% ag totais) como o mais abundante, seguido do ac. Oléico (C18:1

21% ag totais.

Palavras-chave: Peixe, Lipideos, Acidos graxos

1Aluno(a) PIBIC Local



SB0279

Alta prevalência de Rhizocephala (Crustacea : Cirripedia) na população

de Xanthidae (Crustacea : Dec

Autor(es): Inailson Márcio Costa Da Cunha1, Inailson Márcio Costa Da Cunha2, Cheru-

parambil Sankarankutty, Henrique Alexandre Dos Santos Celestino

Orientador(a): Cheruparambil Sankarankutty

Os Rhizocephala possuem o ciclo de vida totalmente modificado, comparado as cracas

de vida livre. Entretanto, exibem formas larvais t́ıpicas de todas as cracas: o naupliu e o

cipris (Høeg 1991). A larva cipris fêmea infecta um hospedeiro suscept́ıvel e torna-se um

endoparasita e, depois do peŕıodo de maturação, um órgão reprodutivo (externa) emerge no

abdômen do hospedeiro. Durante a fase interna do parasita, o hospedeiro sofre mudanças

fisiológicas e morfológicas, e o ciclo de muda pode ser afetado (O”Brien & Van Wyk, 1984).

Durante um estudo da Carcinofauna da região sublitoral do estuário de Galinhos/RN, inici-

ado em 1999, foram realizadas cinco coletas utilizando-se uma draga puxada por um barco

cobrindo diferentes substratos. Foram coletados 271 espécimes de Hexapanopeus schmitti

Rathbun, nesta espécie verificou-se uma alta prevalência (47% a 62%) do parasitismo, com

uma intensidade média variando de 1,1 a 1,7 e uma intensidade relativa de 0,5 a 0,9. Mu-

danças morfológicas associadas ao parasitismo nos hospedeiros machos foram claramente

evidenciadas: alargamento e separação dos segmentos abdominais sem o desenvolvimento

dos pleopodos ou, muitas vezes, com desenvolvimento at́ıpico. A externa foi encontrada

em caranguejos com 4,0 a 9,0 mm de largura com uma alta prevalência entre 5,1 a 7,0 mm.

Em última coleta verificou-se a presença do parasitismo em dois espécimes de Panopeus

occidentalis Saussure e um espécime do gênero Pilumnus.
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QUADRO HORMONAL DE FÊMEAS SILVESTRES DE Callithrix jacchus

RELACIONADO À TROCA DE POSTO REPRODUTIVO

Autor(es): JosÉ Eilton De Oliveira1

Orientador(a): Maria Bernardete Cordeiro De Sousa

Movimentos de dispersão para obtenção do posto reprodutivo em grupos familiares de

vertebrados que reproduzem cooperativamente estão previstos nos modelos de dinâmica

dos grupos. Este trabalho estudou o perfil hormonal de 2 fêmeas em 1 grupo de sagüi

comum, Callithrix jacchus, durante a mudança de posto reprodutivo e fissão do grupo. O

grupo habitava a EFLEX - IBAMA em Nı́sia Floresta, RN e era composto por 9 animais

(5 adultos, 2 juvenis e 2 infantes). O peŕıodo de observação foi de agosto/1999 a dezem-

bro/2000. Foram estudadas 2 fêmeas adultas (mãe e filha) e a observação foi realizada 1

vez/semana, com focais de 15 minutos e registros instantâneos a cada 1 minuto. Foram

coletadas fezes das2 fêmeas para dosagem de progesterona e cortisol. Os hormônios foram

extráıdos das fezes e dosados pelo ELISA. Os resultados evidenciaram que no intervalo de

4 meses, a mãe deu cria primeiro e em seguida a filha. Cerca de 7 dias após o parto da

filha, o grupo se dividiu, com as fêmeas ficando em grupos diferentes. Depois ocorreu o

desaparecimento da mãe e o seu grupo foi desfeito. O grupo da filha desapareceu 2 semanas

depois. Pode-se sugerir que na situação de vida silvestre, a filha reproduzir mesmo vivendo

no grupo natal, e a maior competição entre as fêmeas, por volta deste peŕıodo, pode ser

detectada (elevação do cortisol). Ainda, quando mais de uma fêmea reproduz dentro de

um mesmo grupo, pode ocorrer a troca do posto reprodutivo e acarretar a fissão do grupo

social.
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MEDICAMENTOS FITOHOMEOPÁTICOS POLICRESTOS

Autor(es): Vanessa De Sousa Menezes1, Kattya Gyselle De Holanda E Silva2

Orientador(a): Roberto Dimenstein

A Homeopatia é uma terapêutica preventiva, pela capacidade de promover mudanças na

reatividade do indiv́ıduo e suas tendências patológicas. Apesar de ser especialidade médica

e farmacêutica reconhecida a mais de 20 anos, ainda são confundidos com os fitoterápicos.

Os medicamentos homeopáticos se baseiam na lei dos semelhantes e podem ser de origem

animal, mineral e quando vegetais são denominados fitohomeopáticos. Apesar da origem

comum, divergem tanto na indicação terapêutica como no modo de preparação. Nosso ob-

jetivo consiste em estudar e listar os principais medicamentos fitohomeopáticos policrestos

(do grego = muito poderoso). Os dados desta pesquisa foram coletados por levantamento

bibliográfico, onde os seguintes aspectos dos medicamentos foram evidenciados: famı́lia bo-

tânica, habitat original, parte da planta usada, composição qúımica, indicação terapêutica,

posologia e toxicidade. 14 fitohomeopáticos foram selecionados: Aconitum, Pulsatilla, Bel-

ladona, Bryonia, Cimićıfuga, Conium, Staphyisagria, Lycopodium, Chamomila, Rhus tox,

Ignatia, Nux vomica, Thuya e Veratrum album. Destes medicamentos, 30,7% pertencem à

famı́lia Ranunculaceae e 15,4% a Loganiaceae. 57% são venenos em doses ponderais, pos-

suindo principalmente alcalóides em sua composição qúımica. Tal panorama nos revela que

embora sejam venenos como fitoterápicos, são excelentes medicamentos homeopáticos, pos-

suindo indicação precisa e podendo atuar em pequenas gripes ou até sintomas neurológicos

graves.
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PERFIL DOS MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS PRESCRISTOS NAS RE-

CEITAS AVIADAS EM FARMACIA HOMEOPÁTICA I DE N

Autor(es): Kattya Gyselle De Holanda E Silva1, Vanessa De Sousa Menezes2, Jakeline

Batista Gomes

Orientador(a): Roberto Dimenstein

Homeopatia é a medicina que cura com base na Lei dos Semelhantes. A cura pelos seme-

lhantes já havia sido citada por Hipócrates, Paracelso e outros, mas foi Samuel Hahnemann

quem sistematizou e realizou as experimentações das diversas substâncias, criando a base

metodológica dessa arte. A Homeopatia na cidade do Natal está em plena expansão, mas

não existe um perfil dos medicamentos mais prescritos. Segundo César, A.T. (1999) os 10

medicamentos mais prescritos na farmácia HN-Cristiano, SP totalizam 54,9% de todos os

medicamentos aviados pela farmácia. O objetivo deste trabalho foi criar uma relação básica

de medicamentos homeopáticos, para incrementar a implantação de farmácias homeopáti-

cas em nossa cidade, baseado no estudo dos medicamentos homeopáticos mais prescritos

na cidade do Natal. Foram analisadas 577 prescrições em um total de 198 medicamentos e

os 10 medicamentos mais prescritos foram: Nux vomica (12,6%), Sulphur (12%), Pulsatil-

la (10,4%), Lycopodium (10,4%), Arsenicum (9,3%), Arnica (8,5%), Phosphorus (8,2%),

Belladona (7,9%), Lachesis (7,6%), Mercurius (6,8%) e Calcária carbônica (6,3%), perfa-

zendo 67,5% dentre os demais analisados. Foi observado que 64,7% foram prescritos em

alta potência (acima de 12CH) e que 41,5% das receitas possúıam apenas um medicamento.

Quando foram pesquisadas as associações de medicamentos homeopáticos com outros tipos

de medicamentos, na mesma receita, observaram-se 88,5% de caráter apenas homeopático,

7,3% com fitoterapia, 3% com Florais e 0,54% com ortomolecular.

Palavras-chave:

1Aluno(a) PIBIC Local
2Aluno(a) Voluntário
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PARALELISMO ENTRE O CORTISOL PLASMÁTICO E FECAL EM MA-

CHOS DE SAGÜI COMUM, Callithrix jacchus

Autor(es): Maria Leila Cardoso1, Maria Luiza Cavalcante Rodrigues2

Orientador(a): Maria Bernardete Cordeiro De Sousa

O desenvolvimento de técnicas de extração e dosagem de hormônios esteróides em

fezes tem se expandido de modo considerável na última década e o seu emprego tem

sido registrado tanto para os grandes mamı́feros como zebras e elefantes como para os

pequenos, tais como ratos e alguns primatas neotropicais. A vantagem destas técnicas estão

na possibilidade de se monitorizar a condição reprodutiva e ńıvel de estresse de animais

silvestres bem como animais de laboratório, uma vez que os animais não são perturbados

pela coleta de material. Neste estudo foram utilizados 3 machos adultos de sagüi comum,

Callithrix jacchus, vivendo com as suas parceira grávidas, no Núcleo de Primatologia da

UFRN. Durante 24 semanas, uma vez por semana, foram coletadas 2 amostras de fezes e 1

de sangue, sendo as primeiras adicionalmente processadas para extração do cortisol fecal,

que foi dosado em ambos os tipos de amostra pelo método imuno-enzimático (ELISA).

Os resultados mostraram que as alterações no padrão de flutuação entre o cortisol no

sangue e fezes foi paralelo e em um dos casos, onde o cortisol plasmático elevou-se com o

nascimento da cria, o mesmo perfil de elevação foi detectado nas fezes. Estes resultados

reforçam a aplicabilidade desta técnica para estudos no Callithrix jacchus onde o cortisol

é um importante parâmetro fisiológico, como no caso da resposta a agentes estressores.

Palavras-chave: primatas, cortisol, estresse

1Aluno(a) PIBIC Local
2Aluno(a) Voluntário
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ANDRÓGENOS E CORTISOL FECAIS DURANTE AS FASES DE FORMA-

ÇÃO, SEPARAÇÃO E REUNIÃO DO PAR EM SAGÜIS, Callithrix jacchus

Autor(es): Ana ValÉria Souza De Medeiros1

Orientador(a): Maria Bernardete Cordeiro De Sousa

Trabalhos anteriores deste laboratório, mostraram alterações comportamentais de ma-

chos e fêmeas associadas às fases de formação, separação e reunião do par de sagüi comum

(Callithrix jacchus). Este trabalho estudou a resposta fisiológica (cortisol e andrógenos

nos machos e cortisol nas fêmeas), utilizando 8 casais adultos destes animais, vivendo no

Núcleo de Primatologia da UFRN. O estudo constou de 3 fases: F1- formação do par;

F2 - separação do par e F3 - reunião do par. As amostras de fezes dos animais foram

coletadas 2 vezes por semana e submetidas aos processos de extração e dosagem de cor-

tisol e andrógenos pelo ELISA. Os resultados mostraram que o cortisol fecal de machos e

fêmeas não apresentaram diferenças significativas entre as fases experimentais, embora nos

machos tenham sido mais elevados que nas fêmeas tanto na fase F1 como F2. A intera-

ção entre a experiência em pareamentos prévios e as fases experimentais foi significativa,

com os machos ingênuos apresentando ńıveis mais elevados de andrógenos na F3 do que

os machos experimentes nas 3 Fases. Estes resultados demonstram diferentes respostas

fisiológicas entre machos e fêmeas, com os machos sendo mais responsivos às mudanças

sociais. Sugerem também que os ńıveis mais elevados de andrógenos encontrados nos ma-

chos inexperientes podem ser a resposta fisiológica ao primeiro pareamento que implica em

obtenção de sucesso reprodutivo, ou seja, a primeira exposição a uma potencial parceira

sexual.

Palavras-chave: primatas, hormônios esteróides fecais, estratégias reprodutivas
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ESTUDO DA MORBIDEZ E MORTALIDADE DAS OPERAÇÕES DE GRAN-

DE PORTE NO APARELHO DIGESTIVO.

Autor(es): Lidiane Maria De Brito Macedo1

Orientador(a): Aldo Da Cunha Medeiros

ESTUDO DA MORBIDEZ E MORTALIDADE DAS OPERAÇÕES DE GRANDE

PORTE NO APARELHO DIGESTIVO.

Aluna: Lidiane Maria de Brito Macêdo

Orientador: Aldo da Cunha Medeiros

Departamento: Cirurgia

Estudo prospectivo de todos os pacientes operados no HUOL num peŕıodo de 12 me-

ses, cujas operações sejam do aparelho digestivo e consideradas de grande porte.Todos os

pacientes submetidos a operações eletivas foram inclúıdos no trabalho Para cada paciente

foi preenchido um protocolo contendo os dados que constaram do levantamento realiza-

do. Conclúıda a coleta dos dados durante 12 meses, eles foram tabulados, interpretados

e analisados estatisticamente através dos testes de correlação student e qui quadrado,

considerando-se a significância de 0,05.

Os resultados revelaram que não houve diferença na incidência de sexo, a faixa de

idade mais comum foi de 40 a 70 anos. Ocorreu uma significativa correlação entre o tempo

operatório, complicações pós-operatórias e tempo de internação hospitalar.

Modalidade da bolsa: CNPQ-PIBIC

Palavras-chave: Morbimortalidade, Grandes operações, Aparelho digestivo

1Aluno(a) PPPg/Padrão
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O USO DO OCTEOTRIDE NO TRATAMENTO DE FÍSTULAS ENTÉRICAS

DE RATOS.

Autor(es): Nara Medeiros Cunha De Melo1

Orientador(a): Aldo Da Cunha Medeiros

O USO DE OCTEOTRIDE NO TRATAMENTO DE FÍSTULAS ENTÉRICAS DE

RATOS.

Aluna: Nara Medeiros Cunha Melo

Orientadores: Aldo da Cunha Medeiros

Departamento: Cirurgia

Foram utilizados 20 ratos Wistar com 3 meses de idade, divididos aleatoriamente em

2 grupos de 10. Os animais foram anestesiados com pentobartipal sódico na dose de 20

mg/Kg por via intraperitoneal. Em todos os animais foram realizados os seguintes pro-

cedimentos: Confecção de f́ıstula jejunal com aux́ılio de dreno de Kehr. Nos 10 animais

do grupo A foi injetado octreotride 4 mg/Kg/peso em dose única diária, por via subcutâ-

nea, a partir do dia em que o dreno de Kehr foi retirado, e caracterizada a f́ıstula, até o

fechamento espontâneo da mesma. No grupo B foi injetada solução salina com o mesmo

volume do grupo anterior por via subcutânea em dose única diária observando-se o tem-

po necessário para sua cura ou fechamento expontâneo. Parâmetros estudados: pesagem

diária e dosagens de Eritrograma, Amilase, Albumina, Globulina. Os dados analisados

pelo teste t, significância de 0,05. Resultados: houve um tempo significativamente menor

de fechamento das f́ıstulas, maior proteinemia e menor amilasemia no grupo octeotride

(p<0,05).

Modalidade da bolsa: CNPq-PIBIC

Palavras-chave: F́ıstulas entéricas, Octeotride, Tratamento

1Aluno(a) PIBIC Local
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EFEITOS DO FATOR DE CRESCIMENTO DE FIBROBLASTOS BÁSICO NA

CICATRIZAÇÃO DE LESÕES DA PELE DE RATOS.

Autor(es): Maria Nirvana Da Cruz Formiga1

Orientador(a): Aldo Da Cunha Medeiros

EFEITOS DO FATOR DE CRESCIMENTO DE FIBROBLASTOS BÁSICO NA CI-

CATRIZAÇÃO DE LESÕES DA PELE DE RATOS.

Aluna: Maria Nirvana da Cruz Formiga

Orientadores: Aldo da Cunha Medeiros

Departamento: Cirurgia

Foram usados 40 ratos da linhagem Wistar, separados em 2 grupos: A (n=20) e B

(n=20). Após anestesia com pentobarbital sódico, na dose de 20 mg/Kg, por via intra-

peritoneal, uma incisão mediana de 4 cm foi praticada na pele do dorso, suturada com

nylon 5-0. No grupo A foi feita a aplicação tópica de 10 ng de FCF&#61538;. No grupo

B (controle) foi aplicado o mesmo volume de solução salina sobre as suturas. Os animais

em 2 subgrupos de 10 para cada grupo, foram sacrificados com superdose de anestésico no

7o e no 21o dias de observação. A pele suturada foi ressecada, submetida a teste de resis-

tência e exame histológico utilizando-se um sistema digitalizador e analisador de imagens.

Os resultados mostraram que o grupo em uso de FCF apresentou resultados significati-

vamente melhores do ponto de vista de resistência à tensão da pele e do ponto de vista

histopatológico.

Modalidade da bolsa: CNPq-PIBIC.

Palavras-chave: Fator de crescimento fibroblastos, Cicatrização, Pele, ratos

1Aluno(a) PIBIC Local
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CONHECIMENTO DAS FORMAS DE TRATAMENTO DOS DEJETOS E ÁGUAS

SERVIDAS UTILIZADAS PELAS ESTAÇÕES DA UFRN

Autor(es): Flávio César Bezerra Da Silva1, Edilene Castro Dos Santos2, Adriana Batista

Resende3, Flávio César Bezerra Da Silva4

Orientador(a): Maria Da Salete Bezerra Da Costa

Rejeitar esgotos eficientemente é um fator importante para a saúde da comunidade.

Muitos microorganismos patogênicos são eliminados com os dejetos .Torna-se necessário

uma poĺıtica correta de saneamento básico . O objetivo deste trabalho é descrever os

aspectos da rede coletora de esgotos, estação de tratamento e lançamento final dos dejetos

,visando identificar sua importância na prevenção das doenças e promoção da saúde . O

trabalho foi realizado através de visitas as estações de tratamento de esgotos da UFRN e

CAERN , os dados foram coletados por intermédio de entrevistas com os responsáveis pelos

respectivos serviços .O instrumento utilizado foi questionário pré - formulado com perguntas

abertas . O tratamento utilizado pela ETE - UFRN é o sistema aeróbico, utilizando-se

também o sistema anaeróbico para produção de gás suf́ıdrico. O sistema operacional inclui

o tratamento preliminar (grade inclinada para reter part́ıculas) , primário (oxidação) ,

secundário (decantação) e terciário (cloração) . O processo de tratamento da CAERN

se dá de forma natural através de lagoas de estabilização iniciando-se com a oxigenação

. Nesse processo é utilizado a ação do sol , do vento e ação noturna .É processado em

três lagoas de captação com funções espećıficas.No final se dá o retorno da água tratada

naslagoas à natureza sem a utilização de produtos qúımicos.

PALAVRAS CHAVE - MEIO - AMBIENTE , DEJETOS, SAÚDE .

Palavras-chave: MEIO-AMBIENTE, DEJETOS, SAÚDE

1Aluno(a) Voluntário
2Aluno(a) Voluntário
3Aluno(a) Voluntário
4Aluno(a) Voluntário
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PERCEPÇÃO DOS CATADORES DE LIXO SOBRE SAÚDE

Autor(es): Iara Alves Cortês1, Margareth Auxiliadora Da S. Oliveira2, Maria Da Conceição

Medeiros3, Iara Alves Cortês4

Orientador(a): Soraya Maria De Medeiros

A presente pesquisa foi realizada, no “lixão” situado no bairro de Cidade Nova do

munićıpio de Natal com objetivo de diagnosticar a situação das pessoas que se aliam ao lixo

para garantir sobrevivência, investigando condições de vida e saúde desses trabalhadores

assim como sua percepção a respeito de seu trabalho. A metodologia utilizada foi à pesquisa

de campo , com entrevista semi-estruturada com perguntas abertas , observação de campo,

fotografias e visita a Companhia de Serviços Urbanos da Cidade do Natal na perspectiva

de confrontar a visão da administração com a realidade investigada. Constatou-se que o

“lixão” não se tratava de um aterro controlado e sim um depósito a céu aberto, ficando

desse modo exposto e em contato com seres humanos e alguns animais. Os catadores

têm uma jornada de trabalho intensa, com intervalo de repouso em barracos de papelão

constrúıdos no próprio “lixão”. Responderam ainda que preferem trabalhar no lixo que na

Usina de Triagem por ser mais rentável. Referem não utilizar nenhum EPI, serem vacinados

contra o tétano e que se consideram saudáveis, pois não apresentam feridas (“perebas”).

Conclúı-se que não há preocupação com o impacto ambiental, social e de saúde, resultando

em ameaça a saúde dos catadores, a população do bairro e região, contribuindo para o

aumento do número de casos de doenças respiratórias, e constante risco para o tráfego

aéreo pela presença de urubus,por está o “lixão” próximo ao aeroporto.

Palavras-chave: CATADORES, LIXO, SAÚDE

1Aluno(a) Voluntário
2Aluno(a) Voluntário
3Aluno(a) Voluntário
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EFEITOS DE ANTIBIÓTICOS NA INDUÇÃO DE CALOS DE MARACUJÁ-

AMARELO (Passiflora edulis f. flavicarpa)

Autor(es): Diego De Medeiros Bento1, Ana Lúcia Fernandes Campos2, Magdi Ahmed

Ibrahim Aloufa, Cristiane Elizabeth Costa De Macedo

Orientador(a): Daniela Biaggioni Lopes

A fase de calo é essencial para a geração de variação somaclonal e posterior seleção in

vitro. As altas taxas de contaminação bacteriana observadas em experimentos preliminares

tornaram necessário o uso de antibióticos na indução de calos de maracujá. Este trabalho

objetivou verificar o efeito de antibióticos adicionados ao meio de cultura ou em banho de

imersão dos explantes no controle da contaminação e no desenvolvimento dos calos. Os ex-

plantes foram caules nodais retirados de plantas de maracujá com 1 mês de idade, obtidas

de sementes e mantidas em casa-de-vegetação. Metade dos explantes foi imersa em rifam-

picina (500mg/l) por 20 hs. e a outra metade ficou imersa em água esterilizada, em seguida

os explantes foram desinfestados superficialmente. Tanto os explantes imersos em antibió-

tico quanto os imersos em água foram inoculados em meio MS (com 2,5mg/l de cinetina e

2mg/l de 2,4-D) sem antibiótico, com 50mg/l de rifampicina ou 50 mg/l de cefotaxime. Na

ausência de antibióticos, os calos não sobreviveram aos subcultivos. A imersão em rifam-

picina reduziu parcialmente a contaminação inicial. Ambos os antibióticos foram eficientes

no controle da contaminação, mas a rifampicina retardou o aparecimento dos calos e afetou

a sobrevivência dos mesmos. O melhor tratamento foi o uso de cefotaxime no meio aliado

à imersão em rifampicina, pois além de controlar eficientemente a contaminação estimulou

o crescimento dos calos.

Palavras-chave: maracujá, antibiótico, calogênese

1Aluno(a) PIBIC Local
2Aluno(a) PIBIC Local
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EFEITOS DE COMBINAÇÕES HORMONAIS E TIPO DE EXPLANTE NA

INDUÇÃO DE CALOS DE MARACUJÁ-AMARELO (Passiflora edulis f.

flavicarpa)

Autor(es): Ana Lúcia Fernandes Campos1, Diego De Medeiros Bento2, Daniela Biaggioni

Lopes, Paulo Augusto Vianna Barroso

Orientador(a): Magdi Ahmed Ibrahim Aloufa

A seleção in vitro de clones de maracujá resistentes à fusariose tem sido considerada uma

estratégia promissora no melhoramento da espécie. Esta estratégia depende da ocorrência

de variação somaclonal durante a passagem in vitro do material vegetal. O balanço entre

os fitormônios auxina e citocinina é determinante na indução e desenvolvimento de calos.

O objetivo deste trabalho foi testar o efeito de diferentes combinações hormonais e tipos de

explantes na indução de calos. Os explantes, caules nodais e ápices foliares, foram retirados

de plantas de maracujá com 1 a 2 meses de idade, obtidas de sementes e mantidas em

casa-de-vegetação. Os explantes foram imersos em rifampicina (500mg/l) por 20 horas sob

agitação, desinfestados superficialmente e então inoculados em meio MS básico com 50mg/l

de rifampicina e as seguintes concentrações, em mg/l, da auxina 2,4-D e da citocinina

cinetina, respectivamente: A) 1 e 0; B) 0,1 e 1,25; C) 1 e 10; D) 2 e 5; E) 2 e 2,5. Os

calos formados foram subcultivados 4 vezes, a cada 15 ou 30 dias. Não houve diferenças

significativas entre os tipos de explante utilizados quanto ao tempo para o aparecimento

de calos (p=0,21) ou quanto ao peso fresco final dos calos (p=0,31). As maiores taxas de

conversão de explantes em calos, de sobrevivência de calos formados e de ganho de peso

fresco foram obtidas nas combinações D e E, o que evidencia a importância do 2,4-D no

processo de indução de calos em maracujá.

Palavras-chave: maracujá, hormônios vegetais, calogênese
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Permeabilidade de Cloretos em Membranas de Quitosana

Autor(es): Samara Kareny Da Silva Dias1, Samara Kareny Da Silva Dias2, Marcia Rodri-

gues Pereira

Orientador(a): Marcia Rodrigues Pereira

Permeabilidade de cloretos em membranas de Quitosana

S.K.S.Dias; M.R.Pereira

Departamento de Qúımica

Resumo

O objetivo principal deste trabalho é obter informações sobre o transporte de ı́ons

através de membranas de quitosana. Para isto foram utilizadas soluções de cloretos de

potássio, sódio, bário e cromo a diferentes concentrações.

Os valores de permeabilidade calculados foram os seguintes:

NaCl (7,0g/L) = 2.4 x 10-10 NaCl (70,0g/L) = 2.6 x 10 -9

KCl (7,0g/L) = 1.0 x 10-10 KCl (70,0g/L) = 8.0 x 10-10

BaCl2 (7,0g/L) = 3.0 x 10-11 BaCl2 (70,0g/L) = 6.0 x 10-10

Os resultados mostram uma notável influência da concentração na permeabilidade da

membrana, indicando um comportamento não-Fickiano para os elétrólito analisados. O

perfil da curva gerada pelo gráfico da concentração versus tempo também mostra que a

permeabilidade varia com o tempo, o que reforça o comportamento não-Fickiano. Observa-

se também uma menor permeabilidade em relação ao cloreto de bário, o que é uma forte

indicação de que existe uma interação preferencial entre a quitosana e este metal alcalino

terroso. Os resultados obtidos mostram que membranas de quitosana oferecem um grande

potencial para extração seletiva de metais em aplicações tais como tratamento de reśıduos

e em sistemas constrúıdos para trabalhar em ambiente biológico.

Modalidade da bolsa: PIBIC

Palavras-chave:
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Análise do consumo de fruto em relação a disponibilidade num grupo de

Callithrix jacchus (Callitrichidae, Primates).

Autor(es): Milena Lisboa Gomes1, Necilia Cristinny De Freitas2

Orientador(a): Arrilton Araujo De Souza

Os animais tem que prever e gerenciar as variações de disponibilidade de alimentos em

seu habitat, de forma a otimizar suas atividades e sobrevivência. Objetivamos analisar

o consumo de frutos por Callithrix jacchus em função da disponibilidade. Entre 08/00 e

03/01, realizamos observações um dia/semana na EFLEX-IBAMA Nı́sia Floresta - RN.

Foi utilizada a técnica de “scan sampling” e a fenologia de 53 árvores localizadas no in-

terior da área de uso dos sagüis, onde se registrou a presença/ausência de flores, frutos

visando analisar a disponibilidades destes itens. Durante o peŕıodo de observação o com-

portamento mais freqüente realizado pelos saguis foi o forrageio (45%), o descanso (20%)

e as interações sociais (16%) os mais freqüentes. O comportamento de ingestão obteve

sua freqüência máxima de novembro a fevereiro, isso correspondeu ao pico no consumo de

frutos e insetos enquanto o consumo de exsudato diminuiu proporcionalmente ao aumento

do consumo de frutos. Os resultados da fenologia nos mostram que os meses onde ocorreu

a maior disponibilidade de frutos foram novembro, dezembro e março. Constatamos que

o uso de frutos ocorre principalmente em peŕıodos onde há maior disponibilidade na mata

secundária. Outro item consumido em abundância foi inseto no mesmo peŕıodo de con-

sumo dos frutos. Com os dados analisados observou-se que os sagüis (Callithrix jacchus)

alimentam-se de acordo com a disponibilidade principalmente de frutos e insetos sendo os

dois itens preferidos.

Palavras-chave: Sagui, consumo de frutos, ecologia
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Influência da maré no comportamento alimentar do boto cinza, Sotalia

fluviatilis, na Praia de Pipa - RN

Autor(es): Rose Emilia Macedo De Queiroz1, Priscila Izabel Alves Pereira De Medeiros2

Orientador(a): Maria Emilia Yamamoto

O boto cinza S. fluviatilis é uma espécie costeira relativamente comum na costa brasilei-

ra. No Rio Grande do Norte informações sobre este animal são escassas. Estudos recentes

indicaram concentrações de animais dessa espécie realizando diversas atividades em áreas

do litoral sul potiguar, destacando-se a Praia de Pipa localizada no munićıpio de Tibau

do Sul. A área é caracterizada pela existência de falésias que formam enseadas abrigadas,

o que certamente é um fator preponderante da concentração dos botos. Os dados foram

coletados entre março/2000 e fevereiro/2001, durante quatro dias em cada mês, em um

ponto fixo no alto da falésia. Utilizou-se o método “scan” em intervalos de 5 minutos, das

5 às 17 hs, onde foram registrados os eventos de comportamento alimentar. Para efeito de

análises, cada peŕıodo de observação foi dividido em 4 intervalos de 3 horas. Com o aux́ılio

da Tábua de Marés, comparamos a freqüência de ocorrência do comportamento de pesca

em função do estado da maré. Verificamos uma maior atividade de pesca nos intervalos

que compreendem o final de vazante e ińıcio de enchente para a enseada do Curral; já para

a enseada do Madeiro as atividades de pesca não apresentam variações de freqüência de

pesca em função da maré. Esses resultados sugerem que possivelmente o estado da maré

influencia o comportamento alimentar de botos. Considera-se necessária a ampliação do

estudo para verificar que fatores estão relacionados às diferenças observadas entre as duas

áreas.
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Carcinoma epidermóide oral: análise epidemiológica de 85 casos

Autor(es): Adriana Gomes Amorim1, Ana Luiza Fernandes De Almeida2

Orientador(a): Roseana De Almeida Freitas

O carcinoma epidermóide é a neoplasia maligna mais comum da cavidade oral, repre-

sentando de 90 a 96% dos cânceres bucais. O objetivo desse trabalho foi determinar as

caracteŕısticas do carcinoma epidermóide oral de pacientes encaminhados ao serviço de

anatomia patológica da disciplina de patologia oral do departamento de odontologia da

UFRN, durante o peŕıodo de 25 anos, correspondente a janeiro de 1975 a dezembro de

2000. Constatou-se que o palato, o rebordo alveolar e o assoalho da boca foram os śıtios

mais freqüentemente afetados. No tocante ao gênero dos indiv́ıduos acometidos, observou-

se um ligeiro predomı́nio por homens totalizando 44 casos ou 51,7%. Quanto à variável

raça, verificou-se na nossa amostra um comprometimento maior da raça branca, a qual

totalizou 57 casos (67%). A faixa etária de maior ocorrência da neoplasia foi entre 61 e 70

anos. Em nosso estudo, a maioria das lesões se relacionava ao hábito de fumar (15,2%).O

conhecimento desses dados é essencial para que o cirurgião-dentista esteja apto a atuar

como agente de prevenção dessa neoplasia, uma vez que este tem acesso direto ao meio

bucal de seus pacientes, o que favorece a identificação precoce das lesões suspeitas.
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ASSOCIAÇÃO DO CÂNCER DO ESTÔMAGO COM O HELICOBACTER PY-

LORI NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES. E

Autor(es): Vinicius Silva Costa1

Orientador(a): Aldo Da Cunha Medeiros

ASSOCIAÇÃO DO CÂNCER DO ESTÔMAGO COM O HELICOBACTER PYLORI

NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES. ESTUDO PROSPECTIVO.

Aluno: Vińıcius Silva Costa

Orientadores: Aldo da Cunha Medeiros

Departamento: Cirurgia

Foram estudados todos os pacientes internados no Hospital Universitário Onofre Lopes

com diagnóstico de neoplasia maligna do estômago no peŕıodo de agosto de 2000 a julho

de 2001. Todos os portadores da doença foram inclúıdos no estudo, sendo submetidos

a protocolo padrão. Terminadas as operações de ressecção gástrica e após identificação

macroscópica da neoplasia, foi retirado um fragmento de 0,5 cm de diâmetro da borda da

lesão e da mucosa normal a 5cm da neoplasia, introduzindo-se o fragmento no recipiente do

gastroteste, contendo uréia. Feitos os testes da urease e estabelecido o diagnóstico do tipo

histopatológico das lesões gástricas, foram analisadas as seguintes correlações: Positividade

ou negatividade do teste da urease; Tumor X teste da urease; Positividade dos testes X

tipo histopatológico do tumor. Os dados obtidos serão analisador estatisticamente através

do teste de Qui-Quadrado com significância 0,05.

Os resultados demonstraram que há uma alta incidência de câncer do estômago entre

os doentes operados no HUOL. O teste da urease foi positivo em mais de 80% dos casos

de câncer do estômago; o tipo histopatológico mais freqüente foi o adenocarcinoma tipo

intestinal de Lauren, seguido do tipo difuso.

Modalidade da bolsa: PPPg
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NÍVEIS DE ANDRÓGENOS E CORTISOL FECAIS ASSOCIADOS AO CUI-

DADO PARENTAL EM MACHOS DE SAGÜI COMUM, Callithrix jacchus

Autor(es): Pedro Pereira Da Silva Junior1, Sandra Mara Leite2

Orientador(a): Maria Bernardete Cordeiro De Sousa

Os primatas do gênero Callithrix vivem em famı́lias ampliadas e apresentam o cuidado

cooperativo à prole, ou seja, outros membros do grupo, como o pai e os irmãos, auxili-

am no cuidado dos filhotes. A resposta fisiológica associada ao cuidado da cria inclui um

componente hormonal já descrito para algumas aves e primatas não humanos, incluindo o

sagüi comum, Callithrix jacchus. A prolactina e a testosterona parecem modular de modo

inverso o comportamento de transporte dos filhotes de saguis, uma vez que foi demonstra-

da elevação e redução respectivamente, para esses dois hormônios, nesta condição. Neste

estudo foram coletadas amostras de fezes de 2 machos reprodutores durante a gravidez

e pós-parto de suas parceiras, para dosagem do cortisol e andrógenos pelo ELISA. Foi

encontrada elevação para ambos os hormônios após o nascimento dos filhotes. O perfil

de resposta hormonal dos 2 machos foi semelhante e proporcional à duração do carregar:

o macho que transportou mais seus filhotes apresentou ńıveis mais elevados de cortisol e

andrógenos. Estes resultados indicam que o aumento do cortisol pode estar relacionado às

mudanças introduzidas no grupo social pelo nascimento dos filhotes. Uma vez que a dosa-

gem dos hormônios nas fezes refletem alterações hormonais de longa duração, o aumento

nos ńıveis de andrógenos nos machos pode estar refletindo a sua prontidão reprodutiva para

atender a demanda das fêmeas durante o novo estro, que ocorre dentro das 3 primeiras

semanas após o parto.
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO ÁLCOOL ETÍLICO UTILIZADO NOS

HOSPITAIS DA CIDADE DE NATAL

Autor(es): Isnara Pollyana De Souza1, Alessandra Estevam Dos Santos2, Ana Cristina

Souza De Azevedo3, Renata Paiva Correa Da Cunha4

Orientador(a): Mirza Medeiros Dos Santos

O álcool et́ılico é um ĺıquido volátil, misćıvel com a água, freqüentemente comercia-

lizado na concentração de 96◦GL (p/v).Apresenta eficácia contra bactérias vegetativas e

microbactérias. A desnaturação das protéınas dos microorganismos é o mecanismo de ação

sugerido para ação antimicrobiana dos álcoois de baixo peso molecular. A hidratação do

álcool aumenta seu poder de penetração, atingindo a concentração ideal em torno de 70%.

É muito útil na desinfecção de utenśılios, superf́ıcies fixas e na anti-sepsia das mãos em

procedimentos de rotina hospitalar.

O objetivo deste trabalho é avaliar a qualidade, bem como as técnicas de diluições do

álcool nos principais hospitais de Natal.

Para realização deste trabalho foram utilizadas oito amostras de álcool et́ılico a 70%

cedidas pelas farmácias da rede hospitalar e também foi respondido pelo farmacêutico um

questionário entrevista abordando a forma de manipulação das referidas soluções, sendo

que 62,5% das amostras têm sua diluição realizada pelas farmácias dos hospitais. A ava-

liação da qualidade das soluções de álcool a 70% foi realizada segundo a preconizada pela

Farmacopéia Britânica 1995.

Dentre as amostras analisadas, a maioria encontravam-se com teor fora do especificado

pela Farmacopéia Britânica. Estes resultados demonstram a necessidade de se avaliar a

qualidade do álcool et́ılico 96◦GL utilizado como matéria-prima para preparações de álcool

et́ılico a 70% .
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DAS SOLUÇÕES DE HIPOCLORITO DE SÓ-

DIO A 1% UTILIZADOS EM HOSPITAIS DO MUNICIPI

Autor(es): Alessandra Estevam Dos Santos1, Teresa Cistina Epifânio Diógenes2, Isnara

Pollyana De Souza3, Manuela Bernardo CÂmara4

Orientador(a): Maria Eleonora Fernandes Martins

O hipoclorito de sódio é um agente saneante utilizado para diminuir a quantidade de

microorganismos em ambientes e materiais em ńıveis considerados seguros pela saúde pú-

blica. Seu emprego correto em hospitais tem auxiliado na diminuição de infecções neste

ambiente e, portanto, reduzido gastos e evitado o prolongamento do tratamento dos paci-

entes. Sua ação oxidante ocasiona inativação de enzimas de fundamental importância para

os microorganismos, à concentração de 1 a 15%, podendo ser utilizado para desinfecção

de objetos, aparelhagem de cirurgia e sistema de diálise peritoneal, limpeza de ferimen-

tos, desinfecção de águas e alimentos, entre outros. Nos hospitais as soluções dilúıdas de

hipoclorito de sódio são preparadas a partir de uma solução contendo 8 a 12% de cloro

ativo. O presente trabalho tem como objetivo avaliar o teor de cloro ativo nas soluções de

hipoclorito de sódio a 1% utilizados em hospitais de Natal.

Amostras de hipoclorito de sódio a 1% foram cedidas pelas farmácias da rede hospitalar

de Natal e uma entrevista foi realizada acerca do modo de preparação desta solução. As

amostras analisadas, em sua maioria, estão aquém dos limites estabelecidos pela farma-

copéia, e compromete a eficácia farmacológica deste composto no que tange à adequada

desinfecção. É necessário que haja, portanto, um controle mais ŕıgido desse produto, desde

a matéria-prima que chega ao hospital até o produto acabado.
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Sequenciamento Nucleot́ıdico da Chromobacterium violaceum - Genoma

Nacional.

Autor(es): Fab́ıola Marques De Carvalho1, Fábio Texeira Duarte, Lucia Vieira Hoffmann,

Lucymara Fassarella Agnez Lima

Orientador(a): Silvia Regina Batistuzzo De Medeiros

O Projeto Genoma Brasileiro visa a determinação nucleot́ıdica completa do genoma da

Chromobacterium violaceum, de aproximadamente 4Mb. Trata-se de uma bactéria gram-

negativa, de vida livre, encontrada no solo e nas águas do Rio Negro, região amazônica

do Brasil. Sua maior caracteŕıstica é a produção de um pigmento roxo, conhecido como

violacéına, que exibe atividade tripanocida e antibiótica. C. violaceum é capaz também de

produzir poĺımeros com propriedades semelhantes ao polipropileno, apresentando grande

potencial biotecnológico. Bibliotecas genômicas de C. violaceum foram constrúıdas pelo

método de“shotgun”e distribúıdas aos 25 laboratórios de sequenciamento da rede nacional.

O objetivo deste trabalho foi determinar a seqüência nucleot́ıdica dos clones recebidos, num

total de 2500 seqüências válidas. Para tanto as colônias bacterianas foram crescidas em

meio ĺıquido e o DNA plasmidial foi extráıdo pelo método de lise alcalina. As amostras de

DNA obtidas foram analisadas em gel de agarose e submetidas à reação de sequenciamento

enzimático, via PCR, utilizando-se kit compat́ıvel com o sequenciador automático, modelo

Megabace 1000 (Pharmacia). As seqüências nucleot́ıdicas obtidas foram enviadas ao Labo-

ratório Nacional de Computação Cient́ıfica, para a análise e montagem dos contigs. Como

resultado, após 1 mês e 25 dias, nosso laboratório gerou as 2500 sequências válidas, acima

de 400 pb, com uma eficiência de 68%, concluindo assim, a primeira etapa do projeto.
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Correlação entre os espectros de absorção e as análises “in vitro” da

mistura FungizonÒ/LipofundinÒ

Autor(es): Bolivar Poncioano Goulart De Lima Damasceno1, Ivonete Batista De Araujo

Orientador(a): Eryvaldo Socrates Tabosa Do Egito

A anfotericina B (AmB) há mais de 40 anos é o fármaco de escolha em infecções fúngicas

sistêmicas oportunistas. Entretanto, há uma limitação do seu uso devido a sua elevada

nefrotoxicidade. Este trabalho visa avaliar os espectros de absorção do FungizonÒ (FUN),

forma comercial da AmB, incorporado a uma emulsão liṕıdica [LipofundinÒ MCT/LCT

20% (LIPO)], e correlacionar estes espectros com sua atividade frente a um modelo celular

humano e outro fúngico. A mistura FUN/LIPO foi obtida misturando 1 mL de FUN

com 4 mL de LIPO obtendo-se uma concentração de 1000 mg/L. Esta preparação foi

dilúıda com tampão pH 7,4 para as concentrações de 50; 5; 0,5 e 0,05 mg/L. Os resultados

mostram que o estado de agregação da AmB foi completamente modificado e sua fixação

ao suporte terapêutico (LipofundinÒ) foi comprovada tanto pelo deslocamento do espectro

de auto-agregação à esquerda quanto pela redução drástica do processo de concentração

dependência, t́ıpico do sistema FungizonÒ sozinho. Os resultados obtidos demonstram que

há correlação entre os espectros e a atividade da mistura. De fato a adição do LIPO ao FUN

reduziu a toxicidade e manteve a eficácia da AmB, além de conservar sua caracteŕıstica

de ser selet́ıvel. Em conclusão os resultados apontam que a mistura FUN/LIPO deve ser

considerada uma nova farmacêutica e, portanto, é preciso ser feito estudos pré-cĺınicos e

cĺınicos para validá-la como novo carreador para a AmB. Financiamento (PPPg/UFRN;

FML Fundation; UGA; CAPES).
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Associação entre os ńıveis plasmáticos de prolactina de machos reprodu-

tores do sagüi, Callithrix jac

Autor(es): Maricele Nascimento Barbosa1, Maricele Nascimento Barbosa2, Maria Teresa

Da Silva Mota

Orientador(a): Maria Teresa Da Silva Mota

Entre os primatas, os calitriqúıdeos são classificados como cuidadores cooperativos, com

todos os membros do grupo social participando do cuidado á prole. Neste sentido, o objetivo

deste trabalho foi avaliar os ńıveis plasmáticos de prolactina de machos reprodutivos do

sagüi, Callithrix jacchus, durante o peŕıodo de dependência dos filhotes. Foi utilizado um

grupo familiar do sagüi, pertencente ao Núcleo de Primatologia, UFRN. O comportamento

de carregar dos filhotes foi registrado duas vezes por semana pelo peŕıodo de 2 meses,

sendo observada a identidade do carregador, a duração dos episódios de carregar e o peso

dos filhotes. Após as observações comportamentais foram coletadas amostra de sangue do

macho reprodutivo pela punção da veia femural. A dosagem da prolactina foi realizada pelo

método radioimunoensaio (RIA)1. Os resultados mostraram que os ńıveis plasmáticos de

prolactina do macho reprodutor apresentaram um aumento quando carregando 2 filhotes

quando comparado com aquele obtido quando carregando um filhote, estando este aumento

relacionado à variação no peso dos filhotes ao longo dos dois primeiros meses de vida. Os

dados preliminares sugerem que o perfil de secreção da prolactina do macho sagüi sofre

influência da carga transportada durante os episódios de carregar.

1Os reagentes usados nas dosagens foram fornecidos pelo Dr. A.F.Parlow do Programa

Nacional de Hormônio e Hipófise(NHPP), do Instituto Nacional de Diabetes e Doenças

Digestivas e Renais(NIDDK),USA.
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Estudo epidemiológico do carcinoma epidermóide da boca de interesse cĺı-

nico para o cirurgião-dentista

Autor(es): Andressa Maria Filgueira Dourado1, Ćıntia Marinho De Miranda Oliveira, Fre-

derico Mattis2, Diana R|osado Lopes3

Orientador(a): LeÃo Pereira Pinto

O carcinoma epidermóide que acomete o epitélio bucal corresponde, aproximadamen-

te, a 95% dos casos de neoplasias malignas nessa estrutura. Pelo seu poder de agressão,

vem provocando um crescente ı́ndice de mortalidade, haja vista que ocupa o oitavo lugar

dentre os cânceres que mais matam. Há fatores etiológicos intŕınsecos e extŕınsecos reco-

nhecidamente relacionados com a doença, muito embora alguns desses fatores não estejam

ainda com seu poder oncogênico devidamente esclarecido. Neste estudo, foram analisados

prontuários de 391 pacientes atendidos no Hospital Doutor Luiz Antônio, em Natal-RN.

Foram coletadas ocorrências considerando localização anatômica da lesão, faixa etária, se-

xo, hábitos, procedência e raça dos pacientes provavelmente relacionados com a doença.

Concluiu-se que a ĺıngua foi o órgão mais atingido, seguida de lábio inferior e palato mole.

A faixa etária foi de 40 a 79 anos, predominando na raça branca, em pacientes do sexo

masculino. O fumo e o álcool foram as drogas mais utilizadas.
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PERFIL DOS MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS PRESCRISTOS NAS RE-

CEITAS AVIADAS EM FARMACIA HOMEOPÁTICA II DE

Autor(es): Antonio Oliveira Do Nascimento Junior1, Pirini Ruda Quintanilha De Morais,

Érica Máxia De Medeiros

Orientador(a): Roberto Dimenstein

A Homeopatia é uma especialidade terapêutica medicamentosa. Faz parte, por conse-

guinte, da Farmacologia Geral no estudo dos medicamentos e relaciona-se com todas as es-

pecialidades nas quais se justifique uma terapia medicamentosa. Sendo uma área em franca

expansão, justifica-se um estudo que facilite a inserção de novas farmácias em nossa região.

Nosso objetivo foi investigar quais os medicamentos homeopáticos mais prescritos na cida-

de de Natal-RN. A amostra foi composta por 720 medicamentos receitados no peŕıodo de

01 a 31 de março de 2001, que foram obtidos nos arquivos de uma farmácia homeopática

natalense. Foram analisadas 463 prescrições em um total de 136 medicamentos. Os medica-

mentos mais prescritos foram: Pulmão histaminum (5,8%), Lachesis(4,6%), Arnica(3,75%),

Nux vomica(3,5%), Arsenicum(3,3%), Apis(3,2%), Lycopodium(3%), Sulphur(3%), Calca-

rea carbonica(2,9%) e Sabadilla(2,8%) perfazendo 38,3% do total analisados. 58% foram

prescritos em potencias superiores a 12CH. Analisando-se a associação de medicamentos ho-

meopáticos com outros medicamentos, observou-se que em 97,4% continham medicamentos

exclusivamente homeopáticos. Observou-se quanto ao número de medicamentos homeopá-

ticos, 54,6% das receitas tinham mais de 2 medicamento, 17,2% possúıam 2 medicamentos

e 28,2% possúıam apenas um medicamento homeopático. Esses resultados indicam que

Natal possui um perfil mais pluralista e uma tendência na utilização de potências mais

altas.
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A importância do auto-exame na prevenção do câncer oral

Autor(es): Frederico Mattis1, Maria Cećılia Azevedo De Aguiar2, Diana R|osado Lopes3,

Andressa Maria Filgueira Dourado4

Orientador(a): LeÃo Pereira Pinto

O auto-exame oral consiste em uma investigação feita por um certo individuo em sua

propria boca, com a finalidade de descobrir lesões precursoras do câncer e outras lesões ma-

lignas em suas fases iniciais. Deve ser realizado em todas as pessoas, sobretudo naquelas

expostas a fatores de risco para o câncer de boca como o tabagismo, consumo crônico de

álcool e exposição à radiação solar. O presente trabalho demonstra de maneira ilustrativa

os passos para a realização deste exame e indica que tipos de alterações o paciente deve pro-

curar extraoralmente - assimetria facial e caroços ou ı́nguas no pescoço - e intraoralmente-

manchas avermelhadas e/ou esbranquiçadas, manchas enegrecidas, aumento de volume lo-

cal, dentes com perda de estabilidade e dificuldades de movimentar a ĺıngua e engolir. Caso

seja encontrada alguma das alterações cidadas, o paciente deve procurar serviço odonto-

lógico especializado para avaliar a suspeita de lesão cancerosa. É considerado de suma

importância o conhecimento do auto-exame pelos cirugiões-dentistas para que seja mais

fortemente difundido na população leiga, já que o carcinoma epidermóide ocorre na ordem

de 95% de todas as neoplasias malignas da região oral e pode ser detectado a partir desse

exame.
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MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS IMPORTANTES NO DIAGNÓSTICO PRECO-

CE DE LESÕES CANCERIZÁVEIS.

Autor(es): Maria Cećılia Azevedo De Aguiar1, Andressa Maria Filgueira Dourado2, Diana

R|osado Lopes3, Ćıntia Marinho De Miranda Oliveira

Orientador(a): LeÃo Pereira Pinto

As neoplasias malignas constituem entidades cĺınicas bastante preocupantes para a área

de saúde devido as suas manifestações e formas de tratamento que podem levar pacientes

portadores a quadros graves e até mesmo a óbito. O carcinoma “in situ” é uma neoplasia

de origem epitelial onde as células malignas encontram-se confinadas ao epitélio e por esta

razão, caso seja diagnosticado ainda nesta fase, oferece a cura em 100% dos casos, pois

não provocou ainda metástase. O objetivo deste trabalho é avaliar o processo evolutivo

desta entidade em áreas com hiperceratose, displasias, lesões leucoplásicas e eritroplásicas

chegando à instalação do carcinoma. A avaliação consiste na apresentação de quadros

cĺınicos referentes a cada caso, estabelecendo diferenças e as possibilidades de evolução

para um quadro de neoplasia com o objetivo de orientar o estabelecimento do diagnóstico

precose.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA COMUNIDADE DE PLANALTO - BAIRRO

DE PITIMBU

Autor(es): Belisana Pinto De Abreu Araújo Neta1, Belisana Pinto De Abreu Araújo Neta2,

Elaine Cardoso Abintes3, Rosaney Barbosa Pereira4

Orientador(a): Sanzia Lucia Paulino De Sousa

O perfil epidemiológico de uma comunidade tem como principal objetivo permitir a

identificação e a análise dos problemas de saúde-doença de uma determinada área, com a

finalidade de subsidiar o planejamento, implementação e a avaliação das ações de saúde.

Dentro desta perspectiva, este trabalho realizado na comunidade de Planalto teve como

principal proposta conhecer a realidade sócio - sanitária da área, além de permitir prática

para estudantes de enfermagem. Foram realizadas 139 entrevistas com famı́lias da comuni-

dade. Dados demográficos, sócio - econômico, culturais e epidemiológicos foram coletados,

através de questionário com perguntas abertas e fechadas. Como resultado obteve-se que

54,57% da população entrevistada são do sexo feminino , que 52,74% estão na faixa etária

compreendida entre 1 a 19 anos de idade, e que 64,43% possui renda familiar entre 1 a 3

salários mı́nimos. Com relação a morbidade observou-se que 59,3% são doenças infeciosas

e que 31,8% são doenças do aparelho circulatório. Dáı , mediante estes indicadores conclui-

se, que o perfil epidemiológico é de fundamental importância para avaliar as condições de

saúde da população, e que muitas ações podem ser planejadas a partir deste conhecimento

visando uma melhor qualidade de vida desta comunidade .
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EFEITO DE DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE BAP E ANA NO CRES-

CIMENTO E NA MULTIPLICAÇÃO IN VITRO DE ABACAXI

Autor(es): Marcela Gomes Da Silva1, Fabiana Da Silva Nobrega2, Daniela Biaggioni Lopes,

Cristiane Elizabeth Costa De Macedo

Orientador(a): Magdi Ahmed Ibrahim Aloufa

Apesar da micropropagação do abacaxizeiro (Ananas comosus (L.) Merril) ter sido es-

tabelecida, melhorias no protocolo regenerativo desta cultura têm sido objeto de vários

trabalhos. Na tentativa de otimizar o processo, foi testado a influência de diferentes con-

centrações dos hormônios BAP e ANA no crescimento e na multiplicação in vitro de brotos

desta espécie. Propágulos de abacaxizeiros da variedade “Pérola” foram inoculados em

meio de cultura básico constitúıdo pelos sais e vitaminas de MS contendo três diferentes

tratamentos (T1= 1,0 mg/l de BAP + 0,5 mg/l de ANA; T2= 0,5 mg/l de BAP + 0,25

mg/l de ANA e T3= 0,25 mg/l de BAP + 0,12 mg/l de ANA). Avaliações quinzenais foram

feitas até 90 dias após a inoculação. Foram avaliados o número de brotos produzidos, o

comprimento e número de folhas do broto inicial e a produção de matéria fresca. A adição

de concentrações mais elevadas de BAP e ANA (T1) no meio de cultura ocasionou uma

maior produção de brotos e de matéria fresca. Entretanto, o comprimento dos brotos foi

maior nos tratamentos T2 e T3. Quanto ao número de folhas, nenhuma diferença signifi-

cativa foi observada entre os 3 tratamentos. Os resultados mostram que para obtenção de

brotos de abacaxizeiro com taxa de crescimento e de multiplicação in vitro mais elevadas,

as concentrações intermediárias de BAP e ANA (T2) são as mais indicadas para serem

adicionadas ao meio de cultura.

Palavras-chave:
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SB0375

EFEITO DO NaCl SOBRE O CRESCIMENTO E A MULTIPLICAÇÃO IN

VITRO DE ABACAXIZEIRO (Ananas comosus L.).

Autor(es): Fabiana Da Silva Nobrega1, Marcela Gomes Da Silva2, Paulo Augusto Vianna

Barroso, Magdi Ahmed Ibrahim Aloufa

Orientador(a): Cristiane Elizabeth Costa De Macedo

O efeito de diferentes concentrações de NaCl (cloreto de sódio), foi estudado sobre o

crescimento e a multiplicação de brotos de abacaxizeiro in vitro. Brotos da variedade

“Pérola” foram inoculados em meio de cultura básico constitúıdo pelos sais e vitaminas de

MS contendo os seguintes tratamentos: T0= 0 (controle); T1= 100; T2= 150; T3= 200;

T4= 250 e T5= 300 mM de NaCl. Os brotos foram subcultivados a cada 30 dias nos seus

respectivos tratamentos. A cada 15 dias durante 120 dias, foram feitas avaliações baseadas

nos seguintes critérios: número de brotos produzidos, comprimento e número de folhas do

broto inicial e a produção de matéria fresca. A adição de NaCl ao meio de cultura afetou

a multiplicação in vitro, a produção de matéria fresca e a formação de novas folhas. O

crescimento, expresso através do número de folhas, foi reduzido sobretudo em presença

das doses mais elevadas do sal (T3; T4 e T5). Com relação ao comprimento dos brotos,

nenhuma diferença significativa foi observada entre os 6 tratamentos. Os resultados indicam

que a amplitude dos efeitos causados pelo NaCl sobre o crescimento e a multiplicação in

vitro de brotos de abacaxizeiro, é diretamente proporcional ao aumento da sua concentração

no meio de cultura.
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ESTUDO DAS ALTERAÇÕES CLÍNICO-PATOLÓGICAS DA MUCOSA ORAL

PROTEGIDA PELO GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12% EM CRIAN-

ÇAS LEUCÊMICAS SUBMETIDAS A QUIMIOTERAPIA ANTINEOPLÁSI-

CA (PARTE I)

Autor(es): Diego Do Amaral Costa1, LeÃo Pereira Pinto, Tatiana Krishina De AraÚjo2,

PatŕIcia Teixeira De Oliveira

Orientador(a): Lelia Batista De Souza

As leucemias são neoplasias malignas que atingem as células primordiais hematopoié-

ticas substituindo de forma difusa as células normais por células neoplásicas. Dentre os

tipos conhecidos de leucemias destaca-se a linfoblástica aguda (LLA) por apresentar maior

ı́ndice de ocorrência e afetar principalmente crianças e adultos jovens. Para o tratamento

desse tipo de neoplasia o planejamento quimioterápico é o tratamento estipulado pelo Hos-

pital de Referência do Estado do Rio Grande do Norte e consiste de quatro fases: indução,

intensificação, re-indução e manutenção, segundo o protocolo nacional de tratamento. Os

principais efeitos colaterais do metrotexato, droga ministrada em maior concentração na

fase de intensificação, são mucosite, ulcerações e cadid́ıase e surgem de 2 a 7 dias após o

ińıcio da terapia podendo desaparecer de 7 a 10 dias depois da suspensão. Dentre as subs-

tâncias utilizadas na tentativa de prevenir / minimizar esses efeitos a clorexidina apresenta

caracteŕısticas de destaque por ser um anti-séptico de amplo espectro e alta substantivi-

dade. Ante o exposto esse projeto de pesquisa tem como objetivo estudar as alterações

da mucosa oral dos pacientes submetidos à quimioterapia e analisar a ação preventiva da

solução de gluconato de clorexidina a 0,12% para essas lesões.
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O APOIO DURANTE A GESTAÇÃO: OPINIÃO DE ADOLESCENTES QUE

FREQÜENTAM UM SERVIÇO DE PRÉ-NATAL

Autor(es): Ana Luiza Donida Ferreira1, Richardson Augusto Rosendo Da Silva2, Ana

Carina Suassuna Vieira3, Ana Luiza Donida Ferreira4

Orientador(a): Bertha Cruz Enders

Realizou-se um estudo exploratório-descritivo com o objetivo de identificar as fontes

e as caracteŕısticas do apoio recebido por gestantes adolescentes, suas expectativas antes

e após a gestação, e de que forma o apoio influencia as suas expectativas, utilizando um

referencial composto das conceituações teóricas de apoio na gravidez. Foram entrevistadas

24 gestantes adolescentes, entre 10 e 19 anos, selecionadas acidentalmente, em um serviço de

pré-natal. Utilizou-se formulário elaborado com base nos objetivos e no referencial teórico.

Os dados foram analisados utilizando freqüências, percentuais e técnicas de análise de

conteúdo. Observou-se que as principais fontes de apoio ao saber da gravidez foram a mãe

(45,8%) e o companheiro (37,5%). Já durante a gravidez, 75,0% referiram o companheiro e

50,0% a mãe. O apoio recebido é moral, financeiro, afetivo, de atenção, aconselhamento e

compreensão, mas esperavam, também, a rejeição e o desprezo. A maioria (91,7%) afirma

que o apoio influencia o seu projeto de vida, nas decisões com relação ao bebê e aos objetivos

pessoais. Conclui-se que o apoio da mãe e do companheiro influencia a tomada de decisões

da adolescente grávida tanto no ińıcio como durante a gravidez e que a enfermagem assume

um papel importante na promoção desse apoio.
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A Infuência da técnica de relaxamento Eutonia no grau de independência

funcional em pacientes portad

Autor(es): Clara Gertrudes Cavalcanti1, Neide Maria De Lucena, Catalice Cavalcanti Da

Penha Silva

Orientador(a): Francisco Ricardo Lins Vieira De Melo

A Eutonia é uma educação psicof́ısica, que promove regulação do tônus,fazendo com que

os movimentos sejam realizados com mı́nimo gasto energético e máxima eficácia, permitindo

o autoconhecimento, ampliando o processo de percepção. Constituindo o nosso objetivo de

verificar se o uso da Eutonia têm influencia sobre estes fatores da motricidade e se favorece

a independência funcional desses indiv́ıduos. Quanto a metodologia, optamos por uma

abordagem quantitativa pelo método experimental do tipo intrasujeito com dois momentos

de medidas (antes e após o Programa de Intervenção Técnicas de Relaxamento Eutonia

(PITRE)) e qualitativa, pelo Estudo de Caso. A amostra constituiu-se em dois sujeitos do

sexo feminino, com idades de 60 e 65 anos e diagnóstico de Parkinson. A coleta de dados foi

desenvolvida de fevereiro a maio de 2001 no Setor de Fisioterapia do HUOL-UFRN, com

a realização do PITRE, com duas sessões semanais de 60 minutos de duração, realizadas

em dias pré estabelecidos. Como instrumentos de medidas utilizamos: Escala adaptada

de Devrice (1993) protocolo desenvolvido por Webster (1968) , protocolo adaptado de

Hoen e Yahr (1967),roteiro de entrevista, observação direta e indireta, e diário de campo.

Os resultados apresentaram-se significativos, influenciando no desempenho das atividades

cotidianas, proporcionando aos mesmos percepção e controle dos movimentos, favorecendo

uma maior independência funcional,bem como sua socialização.
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PROTOZOÁRIOS INTESTINAIS EM CRIANÇAS RESIDENTES NO MUNI-

CÍPIO DE SERRA DO MEL/ RN

Autor(es): Ricielle De Souza Cardoso1, Aleide Tavares Da Silva2, Maria De Fatima De

Souza

Orientador(a): Antonia Claudia Jacome Da Camara

O munićıpio de Serra do Mel foi emancipado em 1988 após um programa de reforma

agrária. Localiza-se no oeste do estado do Rio Grande do Norte a 278 Km de Natal, e

conta atualmente com 8.300 habitantes divididos em 23 vilas rurais. O abastecimento de

água é feito através de adutora e nas casas a água é armazenada em cisternas. Na maio-

ria das casas existe fossa séptica e não há coleta ou tratamento do lixo. Sabendo-se que

os parasitas intestinais são transmitidos através da água ou veiculados a partir do lixo

contaminado com dejetos humanos, o objetivo deste trabalho foi verificar a incidência de

parasitoses intestinais presente no munićıpio em crianças de 6 a 13 anos. Foram coletadas

119 amostras de fezes para análise coproparasitoscópicas durante o programa Trilhas Poti-

guares/2001, promovido pela PROEX-UFRN. Para estas análises foi utilizado o método de

Hoffman, Pons & Janer(1934) no Laboratório de Parasitologia/CB/UFRN. Os resultados

revelaram que das 119 crianças analisadas, 89,0% estavam parasitadas, com predominância

de apenas protozoários intestinais em 90,8% das amostras estudadas. Os dados também

revelaram que 66,0% das amostras analisadas estavam parasitadas com Endolimax nana;

44,9% com Giardia lamblia; 26,6% com Entamoeba histolytica; 9,2% com Ascaris lum-

bricoides; 3,7% Trichuris trichiura. Estes dados revelam a predominância de protozoários

deve estar relacionada deficiência no tratamento de água, ausência de rede de esgotos.
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Estudo morfológico do infiltrado inflamatório de pulpites clinicamente

irreverśıveis.

Autor(es): Ana Luiza Fernandes De Almeida1, Adriana Gomes Amorim2, Rejane Andrade

De Carvalho

Orientador(a): Roseana De Almeida Freitas

Considerando as controvérsias existentes no estudo da patologia pulpar inflamatória no

tocante aos seus diagnósticos cĺınico e histopatológico, que dificilmente se correlacionam,

objetivou-se, nesta pesquisa, analisar os dados cĺınicos fornecidos tanto pelo paciente, como

pelo exame do dente comprometido, através dos testes de vitalidade pulpar e relacioná-los a

achados morfológicos das polpas comprometidas. Foram obtidas 16 polpas com vitalidade

de dentes humanos. Deste total, 05 apresentaram o diagnóstico cĺınico/terapêutico de

“pulpite irreverśıvel”. As restantes, provenientes de pacientes com indicação ortodôntica

ou protética, também foram inclúıdas no nosso estudo. As polpas removidas foram fixadas

em formol a 10%, processadas histologicamente até a sua inclusão em parafina, seccionadas

em cortes de 5mm de espessura, coradas pela hematoxilina e eosina, e examinadas sob a

microscopia de luz. Infiltrado inflamatório crônico, fibrose e calcificação pulpar foram

as principais alterações morfológicas observadas. Com base nos nossos achados, 54,5% da

amostra não exibem interrelação entre o diagnóstico cĺınico e os achados histopatológicos, o

que nos leva a sugerir a necessidade de cada vez mais se realizar uma semiotécnica subjetiva

e objetiva adequada, visando obter um diagnóstico cĺınico da saúde pulpar o mais próximo

posśıvel da realidade.
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SB0407

A FUNÇÃO VENTILATÓRIA PULMONAR E O ESTUDO DA DOR NO PÓS-

OPERATÓRIO DE CIRURGIA TORÁCICA ASSOCIADO AO

Autor(es): Thaiza Teixeira Xavier1, Cristina De Araujo Nogueira2, Catharinne Angelica

Carvalho De Farias

Orientador(a): Vera Maria Da Rocha

Várias alterações ocorrem nos volumes pulmonares pós-cirurgia torácica, devido a pre-

sença de dor,podendo resultar em sérias complicações pulmonares(Way, 1991). Este tra-

balho caracterizado como estudo de caso, tem como objetivo geral analisar a dor e os

volumes pulmonares pós-cirurgia torácica, utilizando-se a TENS para promoção de anal-

gesia. A amostra foi composta por quatro pacientes, dois do sexo feminino,41 anos(A.1)e

29 anos(A.2)e dois do sexo masculino com 36 anos(A.3)e 40 anos(A.4); sendo submetidos

a uma incisão torácica póstero-lateral direita. Foi realizada uma avaliação fisioterapêuti-

ca pré-operatória, após o ato cirúrgico os eletrodos foram colocados na incisão cirurgica

e na UTI no momento em que o paciente referiu dor,eles foram acompanhados durante

8 horas, nas quais houve uso cont́ınuo da TENS, e avaliação da dor e dos volumes pul-

monares. O valor numérico da dor referido pelos pacientes variou de 9 para 0 na escala

numérica,levando-se em consideração o ińıcio e o término do uso da TENS. Os pacientes,

A.1 e A.2 apresentaram respectivamente,Volume Corrente Médio de 280 ml e 207 ml, e

Volume Minuto Médio de 5,08 litros e 6,436 litros. Nos pacientes A.3 e A.4 observou-se

Volume Corrente Médio de 533 ml e 348 ml e Volume Minuto Médio de 6,66l e 5,45l. Nos

quatro casos relatados, houve aceitação da TENS, com atenuação da dor e influência nos

volumes pulmonares, evidenciando-se a utilidade do uso deste recurso no pós-operatório

imediato.
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Caracterização parcial de galactanas da alga marinha Hypnea muscifor-

mes

Autor(es): Celina Maria Pinto Guerra1, Fernando Roberto Ferreira Silva2, Ivan Rui Lopes

De Albuquerque, Karla Kristiane De Souza Queiroz

Orientador(a): Edda Lisboa Leite

As galactanas são polissacaŕıdeos encontrados em grandes quantidades em algas verme-

lhas. Seu emprego na indústria alimentar são de uso comum, uma vez que estes compostos

atuam com espessantes e estabilizantes. A utilização destes poĺımeros em microbiologia

como meio de cultura é também bastante difundido. Neste trabalho, temos como objetivo

caracterizar os galactanos extráıdos de de Hypnea musciformes, comum em nosso litoral. A

alga foi coletada, pulverizada e submetida à proteólise, tendo os polissacaŕıdeos fracionados

por cromatografia de troca iônica. As frações obtidas, foram submetidas à eletroforese em

gel de agarose em tampão PDA, pH 9.0. As 5 frações extráıdas em molaridades de Na-

Cl compreendidas entre 0,5 a 3,0M, apresentaram teores de protéınas que variaram entre

0,1%-39.2%. A caracterização dos poĺımeros foi realizada por dosagens de açúcares totais

e sulfato. A identificação dos açúcares constituintes destes polissacaŕıdeos, galactose e ani-

dro galactose, foi feita também por cromatografia em papel dos hidrolisados ácidos de cada

fração. A fração 4 (elúıda em NaCl 2M) será a fração estudada de forma mais aprofundada

por apresentarem homogeneidade em eletroforese e alto rendimento.

Apoio Financeiro: PIBIC/CNPq; CAPES; PPPg/UFRN
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E PREDIÇÃO DA ESTABILIDADE DO ÁCI-

DO FÓLICO PRODUZIDO PELO LABORATÓRIO ESCOLA

Autor(es): Teresa Cistina Epifânio Diógenes1, Alessandra Estevam Dos Santos2, Manuela

Bernardo CÂmara3, Isnara Pollyana De Souza4

Orientador(a): Maria Eleonora Fernandes Martins

O Ácido fólico é uma provitamina do complexo B usada no tratamento da anemia

megaloblástica, devido a sua ação na formação de células do sangue, principalmente os me-

galoblastos, caracteŕısticos da anemia. O objetivo deste trabalho visa padronizar métodos

e técnicas para análise da matéria prima utilizada na preparação de formulações de ácido

fólico e, também obter formulações com melhor perfil farmacêutico, através de estudos

de pré-formulação do ácido fólico comprimido 5mg desenvolvido pelo LEFI. A análise das

amostras de ácido fólico matéria prima cumpriu a metodologia descrita na Farmacopéia

Britânica de 1993, realizou-se testes de identificação e determinação quantitativa através

da espectrofotometria de ultravioleta a 550nm. A dosagem do ácido fólico comprimido

foi realizada conforme a Farmacopéia Americana 23a Edição, foram analisados três lotes,

para cada lote de comprimidos foram retiradas amostras de 20 unidades, para testes de

determinação quantitativa através da espectrofotometria de ultravioleta a 550nm. Os com-

primidos de ácido fólico 5mg com amido, lactose e celulose microcristalina como excipientes

foram analisados no que diz respeito ao peso médio, dureza, friabilidade, desintegração e

determinação quantitativa. A amostra da matéria prima e dos comprimidos de ácido fólico

apresentaram-se dentro dos padrões permitidos aos seus respectivos testes, portanto, em

condições satisfatórias para ser submetido aos testes de envelhecimento artificial.
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NAS ASAS DA VIDA, CUIDANDO DA MORTE: SENTIMENTOS DE ENFER-

MEIRAS

Autor(es): Katia Regina Barros Ribeiro1, Katia Regina Barros Ribeiro2, Alexsandra Couto

De Medeiros3, Raimunda Medeiros Germano

Orientador(a): Raimunda Medeiros Germano

O presente estudo tem como propósito, identificar as percepções de enfermeiras, de

um hospital de oncologia, acerca do preparo para lidar com pacientes que se encontram

em estágio terminal, bem como descrever suas principais dificuldades e sentimentos diante

destes pacientes. Para a coleta dos dados, foram realizadas entrevistas com sete enfer-

meiras participantes do estudo. Com base em seus depoimentos, procedeu-se a análise

do material emṕırico, dentro de uma abordagem qualitativa. Os dados revelam que as

enfermeiras, apesar de demonstrarem grande empatia, solidariedade e sensibilidade dian-

te destes pacientes, procurando humanizar ao máximo o cuidar, deparam-se, igualmente,

com algumas dificuldades. Dentre essas, destacam-se, sobretudo, o sofrimento perante a

morte de pessoas jovens e crianças. Depreende-se, por fim, que apesar das adversidades,

as enfermeiras demonstram um grande empenho no sentido de proporcionar aos pacientes

em fase terminal uma morte com dignidade.
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Purificação de polissacaŕıdeos ácidos da alga marinha vermelha Gracila-

ria cervicornis

Autor(es): Fernando Roberto Ferreira Silva1, Valqúıria Pereira De Medeiros, Celina Maria

Pinto Guerra2, Ivan Rui Lopes De Albuquerque

Orientador(a): Edda Lisboa Leite

Polissacaŕıdeos com grupos hemi-éster sulfato fixado a unidades de açúcares são en-

contrados na forma de galactanos nas Rhodophyceae (algas vermelhas). São mucilagens

que contém várias proporções de D e L-galactose, 3,6-anidro-D e L-galactose, monome-

tilgalactose e éster sulfato. Apesar do grande número de polissacaŕıdeos já descobertos,

faz-se necessário pesquisas para a caracterização de novos compostos e análises farmacoló-

gicas dos mesmos. Além disso, o isolamento de compostos fornecem novas perspectivas de

descobertas de novos fármacos ou matéria prima útil nas indústrias, farmacêutica ou ali-

ment́ıcia. Temos como objetivo, promover a extração e o fracionamento de polissacaŕıdeos

ácidos da alga Gracilaria cervicornis e caracterizá-los quimicamente. Os polissacaŕıdeos

foram extráıdos através de precipitação com metanol e tratados com CTV, obtendo-se as

frações FTI e FTF. Em seguida, a fração FTF foi purificada por cromatografia de troca

iônica (NaCl: 0,15 - 3M). Comparando-se os perfis eletroforéticos das frações, observou-

se bandas semelhantes, entretanto as análises qúımicas demonstraram que o método que

envolve precipitação com CTV foi o mais satisfatório.

Apoio financeiro: PPPg/UFRN, CNPq/PIBIC, CAPES

Modalidade da bolsa: CNPq/ PIBIC
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ANÁLISE DA CAPACIDADE DE ENCAPSULAÇÃO DE FÁRMACOS POR

DERIVADOS DE QUITOSANA ALQUILADA

Autor(es): Ana Maria Da Silva Maia1, Ana Maria Da Silva Maia2

Orientador(a): Rosangela Balaban Garcia

Aluno(a): Ana Maria da Silva Maia

Orientador(a): Rosangela Balaban Garcia

Departamento de Qúımica - CCET

A quitosana é um poĺımero natural que vem sendo bastante empregado no campo

farmacêutico, na forma de filmes, comprimidos, micropart́ıculas, géis e em sistemas de

liberação controlada. Nesta pesquisa foram introduzidos grupos hidrofóbicos volumosos,

diminuindo a solubilidade do poĺımero em solventes polares e modificando sua capacidade

de encapsular fármacos.

Os grupos introduzidos na quitosana foram obtidos a partir de 3-amino-1-propanol e

glutaraldéıdo, em diversas proporções, e as bases de Schiff formadas foram reduzidas com

cianoborohidreto de sódio.

Os poĺımeros modificados foram analisados por testes de solubilidade e hidrofilicidade,

espectroscopia na região do UV e do IV, viscosidade intŕınseca e reologia.

Após a caracterização estrutural das amostras, elas foram analisadas quanto à capa-

cidade de retenção de dois fármacos: alfa-metildopa e ampicilina, e os resultados foram

comparados com os da quitosana.

MODALIDADE DA BOLSA: CNPq-PIBIC
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PRIVAÇÃO PARCIAL DE SONO EM ESTUDANTES DE MEDICINA DU-

RANTE O CICLO PROFISSIONAL

Autor(es): Patricia Furtado Lima1, Ana Ligia Dantas De Medeiros2, Sérgio Arthuro Mota

Kolim3, Sérvulo Azevedo Dias Junior4

Orientador(a): John Fontenele Araujo

Os estudantes de medicina são freqüentemente sobrecarregados com uma densa carga

curricular. Além disso, a partir do 3o ano, quando se inicia o ciclo profissional, muitos estu-

dantes participam de atividades extracurriculares, como estágios ou plantões em hospitais.

Nosso objetivo é investigar as mudanças no padrão de sono dos estudantes ao passarem pa-

ra o ciclo profissional. Os participantes, uma turma de estudantes de medicina da UFRN,

preencheram um questionário de hábitos de sono, incluindo horários de ińıcio e fim do

sono durante a semana e o fim de semana. A aplicação desses questionários se deu em

dois semestres. A primeira coleta de dados se deu no 4o semestre do curso (ciclo básico),

quando as aulas iniciavam às 10:00h e a segunda, no 7o semestre (ciclo profissional), com

as aulas iniciando às 7:00h. Os dados mostraram que o ińıcio do sono não se alterou de

um semestre para o outro, tanto durante a semana, como no fim de semana. No entanto,

observamos que os estudantes passaram a acordar mais cedo durante os dias de semana

do ciclo profissional, reduzindo a duração de sono de 8h para 6h25min. A diferença da

duração do sono entre semana e fim de semana, que constitui um ind́ıcio de privação de

sono, foi de 37min no ciclo básico e 134min no ciclo profissional. Portanto, conclui-se que

os estudantes de medicina apresentam privação parcial de sono durante o ciclo profissional,

provavelmente influenciada pelo horário de ińıcio das aulas e pelos plantões acadêmicos.
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Utilização de incubadoras para cultivo de larvas de Brachyura (Crustacea

: Decapoda)

Autor(es): Henrique Alexandre Dos Santos Celestino1, Henrique Alexandre Dos Santos

Celestino, Cheruparambil Sankarankutty, Inailson Márcio Costa Da Cunha2

Orientador(a): Cheruparambil Sankarankutty

Os métodos para o cultivo de larvas de Brachyura têm sido tratado por muitos autores

(Provenzano, 1967; Rice & Williamson, 1970; Bookhout & Costlow, 1981 e Ingle 1992).

Estudos anteriores obtiveram larvas de fêmeas mantidas em aquários. Tentamos com este

a eclosão em incubadoras artificiais. Os módulos têm forma de bandejas medindo 20 x 20

x 7,0 cm e 31 x 18 x 12 cm, para eclosão de ovos e cultivo de larvas respectivamente, esses

módulos são composto por duas fileiras com três incubadoras, totalizando seis incubadoras

em cada. Possuem um tubo de entrada na base e uma sáıda próximo ao topo para a troca

de água. Cada incubadora apresenta janelas cobertas com seda artificial que permite e

troca de água e impede a sáıda dos ovos. Ambos os módulos apresentam uma tampa onde

se encontra aficionado a bomba de aeração, assegurando uma suave mistura de água dentro

da incubadora, melhorando assim a oxigenação da água e simulando o constante movimento

do ambiente natural. Experimentos com Uca spp e Callinectes danae mostraram eclosão

de até 99% em algumas incubadoras. Os resultados são promissores quando os ovos estão

num avançado estágio de desenvolvimento, evidenciando que a eliminação de bactérias e

protozoários do meio é essencial para o sucesso do cultivo in vitro, devido a sua atuação

junto às células embrionárias. A incubadora para cultivo de larvas esta sendo testada para

verificar a sua viabilidade no cultivo experimental.
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HORÁRIO ESCOLAR, PLANTÕES E ANSIEDADE EM ESTUDANTES DE

MEDICINA

Autor(es): Ana Ligia Dantas De Medeiros1, Patricia Furtado Lima2, Sérvulo Azevedo Dias

Junior3, Sérgio Arthuro Mota Kolim4

Orientador(a): John Fontenele Araujo

Vários estudos vêm demonstrando que a educação médica funciona como um importante

fator de estresse e ansiedade. Os estudantes de medicina se deparam com exigências de

altos rendimentos acadêmicos e com uma grande densidade de horários e, além disso, com

o andamento do curso, enfrentam uma rotina desgastante de plantões noturnos. O presente

trabalho investiga se os estudantes de medicina apresentam ansiedade e busca correlacioná-

la com a estrutura curricular. Investigamos uma turma de 25 estudantes de medicina da

UFRN em dois momentos: no 4o semestre, quando as aulas iniciavam às 10:00h, e no 7o

semestre, quando, além de as aulas iniciarem mais cedo (7:00h), os estudantes também

cumpriam plantões acadêmicos. Utilizamos o IDATE (Inventário de Ansiedade Estado-

Traço) e analisamos os dados através da versão pareada do teste t. No 4o semestre, os

estudantes apresentaram média de estado de ansiedade de 38,04 ± 9,50 e média de traço

de ansiedade de 39,76 ± 11,48. No 7o semestre, a média para estado e traço aumentaram

para 47,56 ± 8,94 e 46,80 ± 11,56, respectivamente. Esse aumento foi estatisticamente

significante, demonstrando que, o ińıcio de aulas mais cedo, juntamente com os plantões,

contribuem para o aumento da ansiedade.
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Doença de Chagas no Munićıpio do Apodi-RN

Autor(es): Recy Michelle Cruz Freire1, Adana F. S. Rabello2, Silvio Santos Filho3, HÉlio

De Medeiros Vale JÚnior4

Orientador(a): Antonia Claudia Jacome Da Camara

Os dados da FUNASA/RN, tem revelado que atualmente o RN possui 112 munićıpios

como área endêmica para Doença de Chagas, destes apenas seis evolúıram para a fase

de vigilância epidemiológica. Analisando prontuários do Hospital Regional de Pau dos

Ferros de pacientes chagásicos, identificou-se o Śıtio Melancias, Munićıpio de Apodi com

grande número de casos de Doença de Chagas. O objetivo deste trabalho foi identificar

o T.cruzi em pessoas com sorologia convencional(SC) reativa para doença de Chagas, na

comunidade de Melancias. Foram coletadas 26 amostras de sangue para análise de SC e

a Reação de Cadeia da Polimerase (PCR). O sangue foi colhido através de punção venosa

no antebraço, sendo 10 ml transferido para um frasco contendo guanidina+HCl+EDTA e

10ml sem anticoagulante para sorologia. A reação de PCR usou como alvo os minićırculos

da rede de kDNA presente em grande quantidade no T. cruzi, e para SC foram utilizadas

as técnicas de ELISA e Imunofluorescência IndiretaIFI. Das 26 amostras analisadas para a

SC, estavam todos positivos para ELISA e IFI e na reação de PCR foi encontrada a banda

de 330 Kd em quatro dos pacientes estudados. Os dados revelaram baixa positividade da

PCR que deve estar relacionada a fase crônica da Doença de Chagas caracterizada por

parasitemia subpatente que pode ser detectada por métodos parasitologicos indiretos de

positividade baixa se realizada uma única vez,por outro lado a SC permanece positiva, as

vezes depois da cura parasitologica.
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NARRATIVAS CORPORAIS DA DANÇA BRASILEIRA: ELEMENTOS PARA

UMA COMPREENSÃO MULTICULTURAL DA EDUCAÇÃO

Autor(es): Leonardo Rocha Da Gama1

Orientador(a): Larissa Kelly De Oliv Marques Tiburcio

Este trabalho trata das questões multiculturais da dança no Brasil, abordadas nas pro-

duções coreográficas do Grupo de Dança do Ballet Stagium. Elegemos este Grupo por

considerá-lo como aquele que vêm se destacando na dança nacional, no que se refere à

tematização da cultura brasileira nas suas produções art́ısticas. Adotamos o referenci-

al teórico- metodológico da fenomenologia hermenêutica, procurando suscitar conjecturas

sobre o sentido das narrativas da dança do Stagium, acolhendo elementos que possam

contribuir para uma recriação desses significados no campo da educação, através de uma

análise documental, da interpretação de textos e da interpretação hermenêutica de imagens

através de fotografias e v́ıdeos.
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BABY VOLEI (6 A 10 ANOS): UMA EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA NA INI-

CIAÇÃO ESPORTIVA AO VOLEIBOL

Autor(es): Alison Pereira Batista1, Alison Pereira Batista2, Jose Pereira De Melo

Orientador(a): Jose Pereira De Melo

Atualmente o esporte é um dos temas mais discutidos em nossa sociedade, seja nos

aspectos poĺıtico, psicológico, fisiológico, econômico, social e pedagógico (Batista, 2000).

Devido ao aumento e desenvolvimento deste fenômeno em nossa sociedade, é cada vez

mais notória a procura pela iniciação as práticas esportivas. Sabendo desta realidade, e

pela vivência profissional na iniciação esportiva, motivamo-nos a fazer um relato de uma

experiência pedagógica, que denotasse uma ação desvinculada da especialização precoce.O

objetivo deste estudo foi discutir uma experiência pedagógica na iniciação esportiva voleibol

fundamentada na estrutura temporal de Greco & Benda (1998). A pesquisa caracterizou-

se como sendo descritiva, do tipo estudo de caso. O grupo investigado foi composto por

alunos de iniciação esportiva ao voleibol, que têm aulas na Academia Volley Club, em

Natal/RN. A amostra foi do tipo intencional, composta por 15 alunos, com idade variando

entre 6 e 10 anos. Na coleta de dados utilizamos a observação participante. Os resultados

apontaram uma grande motivação das crianças pelas atividades que envolviam jogos e

brincadeiras, bem como observamos uma baixa aceitação dos exerćıcios espećıficos. Foi

notório o refinamento de habilidades motoras básicas existentes não só no voleibol, mas

também em outras modalidades esportivas, fato que evidencia a relevância da pedagogia

do esporte sistematizada com crianças.
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APRENDIZAGEM MOTORA NO ESPORTE: A TRANSFERÊNCIA BILATE-

RAL NA CORTADA DO VOLEIBOL

Autor(es): Allyson Carvalho De AraÚjo1, Allyson Carvalho De AraÚjo2, Jose Pereira De

Melo

Orientador(a): Jose Pereira De Melo

No voleibol moderno um dos fundamentos mais destacados é a cortada, por ser ato

finalizador de quase todas as jogadas, bem como principal responsável pela maior parte da

pontuação. Este fundamento é cada vez mais estudado com o propósito de constatar meios

que possam melhorar o desempenho dos atletas. Este trabalho teve como objetivo analisar

a transferência de aprendizagem dos jogadores de voleibol, considerando-se a cortada do

membro preferido para o membro não preferido, e se esta transferência bilateral ocorrerá

normalmente por feedback intŕınseco ou terá que ser estimulada. A pesquisa caracterizou-

se como sendo de caráter experimental e seguiu o modelo clássico, dividindo sua amostra

em dois grupos (Controle e Experimental). A amostra foi composta por 8 atletas do sexo

feminino, com idade variando entre 15 e 17 anos, pertencentes a rede particular de ensino

de Natal. Os resultados apontaram que a transferência bilateral na cortada do voleibol

ocorreu do membro preferido para o membro não preferido e que esta transferência é mais

significativa se for estimulada e não apenas por meio do feedback intŕınseco. Levando-se

em consideração que uma partida de voleibol gira em torno da trajetória da bola e que

esta trajetória está sendo constantemente interferida por ação de vários fatores, vemos este

estudo como sendo uma contribuição para os estudo da aprendizagem motora no esporte.

Palavras-chave: Aprendizagem Motora, Voleibol, Transferência Bilateral
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RELAÇÃO ENTRE O HORÁRIO ESCOLAR E A QUALIDADE DE SONO EM

ESTUDANTES DE MEDICINA

Autor(es): Sérgio Arthuro Mota Kolim1, Katie Moraes De Almondes2, Sérvulo Azevedo

Dias Junior3, Ana Ligia Dantas De Medeiros4

Orientador(a): John Fontenele Araujo

O sono é um dos ritmos biológicos fundamentais para a vida, entretanto nossos conhe-

cimentos sobre esta complexa função permanecem ainda bastante limitados. Alterações na

qualidade e/ou quantidade podem acarretar um déficit significativo na qualidade de vida.

Diante disso, o presente trabalho busca comparar a qualidade de sono de estudantes de

medicina em diferentes estágios do curso. Foi aplicado o Índice de Qualidade de Sono de

Pittsburgh (IQSP) numa turma de estudantes de medicina durante o 3o, 4o e 7o semestres

do curso, cujas aulas iniciavam às 7:00, 10:00 e 7:00hs respectivamente. Valores do IQSP

acima de 5,00 indicam baixa qualidade de sono. Os resultados obtidos foram posterior-

mente analisados utilizando-se o teste estat́ıstico ANOVA. Observou-se que os escores do

IQSP foram de 5,00, 3,86 e 5,57 para o 3o, 4o e 7o semestres, respectivamente. As dife-

renças entre os ı́ndices do 3o e 4o semestres, e entre os do 4o e 7o foram estatisticamente

significantes. Isso nos mostra que nos peŕıodos em que as aulas tinham ińıcio às 7:00hs,

houve uma pior qualidade de sono; enquanto que no peŕıodo cujas aulas começavam às

10:00hs, constatou-se uma melhora na qualidade do sono dos estudantes, mostrando uma

importante correlação entre o horário escolar e a qualidade do sono. Portanto, o horário

de ińıcio das aulas deveria ser revisto em prol de um melhor aproveitamento do sono.
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Definição dos papéis sociais em grupos récem-formados de Callithrix jac-

chus e sua repercussão no perfil comportamental dos indiv́ıduos

Autor(es): Patŕıcia Pereira De Lima1, Patŕıcia Pereira De Lima2, Maria Da Paz De Oliveira

Costa, Helderes Peregrino Alves Da Silva

Orientador(a): Maria Da Paz De Oliveira Costa

Em grupos sociais de Callithrix jacchus, via de regra apenas o par dominante reproduz,

e os animais socialmente subordinados assumem a função de ajudantes não reprodutivos.

Com o objetivo de investigar de que forma esta definição de papéis sociais modula a dinâ-

mica das interações sociais entre os animais,foi formado um novo grupo social composto

de duas fêmeas e dois machos, e acompanhados os comportamentos afiliativos e agonistas

exibidos pelos animais durante duas semanas após a formação do grupo.Os animais que

tornaram-se socialmente dominantes exibiram uma maior freqúência de comportamentos

afiliativos entre si, o que sugere a formação de uma ligação afiliativa diferenciada entre

o par dominante. Além disso, com relação às interações agonistas,observou-se também

a influência do gênero, uma vez que a fêmea dominante exibiu valores significativamente

maiores de comportamentos agressivos. Estes resultados sugerem a existência de polietis-

mo em C. jacchus, sendo o sexo e a posição social fatores determinantes na escolha da

estratégia comportamental a ser adotada.
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SENTIMENTOS DE MÃES DE FILHOS PORTADORES DE CÂNCER

Autor(es): Renata De Lima Pessoa Pereira1, Renata De Lima Pessoa Pereira2, Cláudia

Maria De Paiva3

Orientador(a): Raimunda Medeiros Germano

Este estudo se propõe a identificar e descrever os sentimentos de mães diante de um filho

portador de câncer, bem como, as mudanças ocorridas nas suas vidas durante a doença de

seu filho, descrevendo as principais reações ao tomar conhecimento do diagnóstico. Dada a

natureza do estudo, optamos por utilizar a abordagem qualitativa que possibilitasse uma

análise compreensiva dos depoimentos das mães que vivenciam essa experiência. O estudo

foi realizado na Casa de Apoio a Criança com Câncer “Durval Paiva, Natal/RN, nos meses

de maio e junho de 2001. Foram entrevistadas 05 mães que se encontravam hospedada

na Casa de Apoio. De acordo com as entrevistas, os principais sentimentos dessas mães,

dizem respeito so medo de perder seus filhos, desgosto e impotência diante da situação.

Além disso, unanimimente, afirmaram ter sido o desespero a primeira reação ao tomar

conhecimento do diagnóstico da doença de seu filho. As diversas mudanças ocorridas em

suas vidas tornam complicada a adaptação a essa realidade, pois ainda nos dias de hoje, a

palavra câncer continua sendo associada a morte e, para elas, o seu maior medo é de que

essa fatalidade venha acontecer.
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EVIDÊNCIA BIOQUÍMICA DA PERDA DE GLICOSAMINOGLICANOS (GAGs)

DA CARTILAGEM ARTICULAR DE RATOS SUBMETI

Autor(es): Anderson Felipe Jácome De França1, Liana Batista De Melo, Ismar Paiva,

Mirna Marques Bezerra

Orientador(a): Liana Batista De Melo

Introdução e Objetivos: A AZy caracteriza-se por lesão da cartilagem articular, avaliada

através da quantificação de GAGs da matriz da cartilagem. Neste estudo investigamos o

efeito da indução da AZy sobre a depleção dos GAGs da matriz orgânica da cartilagem

articular de ratos. Materiais e Métodos: Ratos Wistar (200g) receberam injeção intra-

articular de zymosan (1mg) em ambos os joelhos. Após 7 ou 14 dias de AZy coletou-se

a cartilagem articular das extremidades distais dos fêmures. A quantidade de GAGs foi

medida por densitometria (525nm) após eletroforese em gel de agarose. Os resultados foram

expressos como mg GAGs / mg de cartilagem (peso seco). O grupo naive representa animais

sem AZy. Dados representam média ± epm (ANOVA) (p<0,05). Resultados: Após 7 ou 14

dias de AZy observou-se redução (p<0,05) da quantidade de GAGs da matriz da cartilagem

articular (0,97 ± 0,2 e 0,85 ± 0,25 mg GAGs / mg de cartilagem, respectivamente), quando

comparado ao grupo naive (2,3 ± 0,18 mg GAGs / mg de cartilagem). Conclusão: Os

resultados que obtivemos na AZy revelam ser esse um modelo adequado para o estudo de

fenômenos inflamatórios articulares, bem como possiilita investigar uma lesão estrutural

(lise da cartilagem articular) da articulação. Apoio Financeiro: FUNCAP.
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“Estudo das seqüelas orais em pacientes submetidos à radioterapia de ca-

beça e pescoço”

Autor(es): Perboyre Cunha QuinderÉ JÚnior1, Tamara Pecanha Sharapin Alves, Leonardo

Yure De Carvalho Silva2

Orientador(a): Edna Maria Da Silva

A radioterapia em glândulas salivares provoca alterações no fluxo, capacidade tampão e

consistência da saliva, causando alterações subseqüentes e/ou diretas sobre outros tecidos

bucais. Este trabalho visa o estudo das alterações salivares quantitativas e qualitativas de

pacientes portadores de neoplasias de cabeça e pescoço do Hospital Dr. Luis Antônio sub-

metidos à radioterapia e suas conseqüências sobre as demais estruturas orais.A metodologia

do estudo caracteriza-se pela análise dos ı́ndices de placa, experiência de cárie (IEC), fluxo

salivar e capacidade tampão, além da orientação para controle de placa, pesquisa da dieta

e avaliação do aspecto de normalidade e/ou anormalidade das demais estruturas antes,

durante e após o tratamento radioterápico. Os exames listados têm periodicidade semanal

durante seis semanas, seguidos por um controle mensal pelos três meses seguintes.Após

a observação dos primeiros pacientes foram observados: xerostomia, mucosite, alterações

do paladar e trismo muscular. Seqüelas mais graves como cárie de radiação e osteorra-

dionecrose não foram evidenciadas isso é, provavelmente, devido ao preparo odontológico

pré-radioterapia e a orientação de higiene oral durante o tratamento.Apesar de não se ter

ainda uma conclusão do estudo os dados tendem por confirmar as informações colhidas

na literatura cient́ıfica, enfatizando o preparo odontológico pré-radioterapia como parte do

tratamento multidisciplinar administrado ao paciente oncológico.
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“AÇÃO DOS EXTRATOS DE PLANTAS MEDICINAIS SOBRE MICROOR-

GANISMOS DA CÁRIE E DA DOENÇA PERIODONTAL”.

Autor(es): Mara Dalyla Duarte Queiroz1, Tamara Pecanha Sharapin Alves

Orientador(a): Edna Maria Da Silva

Os fitoterápicos são largamente empregados pela cĺınica e pela cosmética terapêutica,

porém o uso dos mesmos em Odontologia ainda é pouco difundido, restringindo-se a aplica-

ção tradicional de infusões e decoctos de plantas, pertencendo ao domı́nio popular. Diante

do exposto foram elaborados e testados extratos de plantas medicinais como, camomila,

malva, sálvia, canela, mil-folhas e menta, em relação aos microorganismos da cavidade

oral, envolvidos com a cárie e doença periodontal, para posterior elaboração de formas

farmacêuticas adequadas para aplicação na prevenção e tratamento de processos infeccio-

sos decorrentes das ações destes microorganismos . Foram realizados testes “in vitro” em

culturas puras de microorganismos e na saliva total de pacientes adultos. O material foi

incubado a 37o C por 48 horas, em condições de microaerofilia ou anaerobiose dependendo

do microorganismo a ser testado. Embora ainda não se tenha finalizado a análise total

dos extratos, os estudos preliminares demonstraram que os extratos de Mentha piperita,

Malva officinalis e Camomila mostraram um halo de inibição superior a 8mm, o que com-

prova uma posśıvel ação antimicrobiana sobre as bactérias envolvidas no processo da cárie

dentária. Com relação aos envolvidos no processo da doença periodontal , ainda inconclu-

so depende de um processo de análise no laboratório de microbiologia da UFRJ, parceira

nesta pesquisa.
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A INFLUÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE NAS REAÇÕES DOS PACIENTES

FRENTE À PESSOA DO MÉDICO.

Autor(es): Pierre GÓis Do Nascimento JÚnior1

Orientador(a): Teresinha Maria De Macedo Guimaraes

Atualmente evidencia-se que a prática médica exige mais do que exames e equipamentos

para garantir a satisfação do paciente. Com o objetivo de avaliar a relação médico-paciente,

desenvolveu-se essa pesquisa na qual procurou-se evidenciar as reações dos pacientes fren-

te ao médico e sua interação com ter ou não plano de saúde. Para tanto, avaliou-se 215

pacientes, de diversos ńıveis sócio-econômicos através de um protocolo e, os dados foram

analisados pelo teste do qui quadrado. Os resultados mostraram que 52% do total dos

pacientes sentiram-se confortáveis diante do médico independentemente das variáveis ana-

lisadas; a insegurança predominou entre os que portavam plano de saúde (30,8%), enquanto

medo (10,8%), vergonha (13,5%) e bloqueio (9,9%) predominaram nos que não o possúıam.

No questionamento sobre qualidades esperadas nos médicos predominou o respeito (> 50%)

independente das variáveis econômicas, enquanto explicar (23%) e examinar (12%) foi mais

referido pelos pacientes que apresentavam plano; nos sem planos de saúde, destacou-se mais

carinho (10%) e escuta (21%) por parte dos médicos. Os dados revelam que na popula-

ção o aspecto econômico influencia de forma considerável sobre as reações dos pacientes

denotando que a postura do médico deve levar em consideração todos esses aspectos para

possibilitar um atendimento mais eficiente, edificando uma boa relação médico-paciente,

produzindo dessa forma uma medicina com maior grau de satisfação para ambos os lados.

Palavras-chave: Relação médico-paciente, Relações humanas, Psicologia

1Aluno(a) PIBIC Local



SB0474

Transmissão Intra-oral de Streptococcus mutans através do fio dental

Autor(es): Gleidston Silva Potter1, Tamara Pecanha Sharapin Alves

Orientador(a): Edna Maria Da Silva

O referente estudo tem como propósito, através de pesquisa experimental, consolidar

relatos bibliográficos que dizem respeito a capacidade de transmissão intra-oral de Strepto-

coccus mutans através do fio dental, de um śıtio para outro, sendo este um dos acessórios

mais preconizados pela odontologia na remoção do biofilme interdental. Com este objeti-

vo estruturou-se uma amostra de 16 indiv́ıduos com idades variando entre 10 a 15 anos,

que tinham como pré-condição a erupção parcial do segundo molar permanente. Visando

atender aos objetivos propostos, a metodologia constitui-se de três momentos distintos: o

primeiro, para a coleta dos ńıveis salivares de infecção e os ńıveis de infecção interdental

pré-selecionado; o segundo de orientação do uso do fio dental, finalizando no terceiro mo-

mento, com a reavaliação do śıtio em questão. Os resultados parciais indicam que quanto

mais infectada a criança pelo Streptococcus mutans, mais infectado foi o śıtio selecionado

para estudo, e que após a orientação do uso do fio dental houve diminuição dos ńıveis

de infecção no espaço interdental, levando a crer que apesar de ser um véıculo potenci-

al para transmissão do referido microrganismo, a constante remoção do biofilme reduz a

probabilidade deste vir a se estabelecer naquele śıtio.

Palavras-chave: fio dental, transmissibilidade, Streptococcus mutans

1Aluno(a) PIBIC Local



SB0475

Caracterização qúımica e enzimática de fucanas da alga marinha Dictyota

mertensis.

Autor(es): Ivan Rui Lopes De Albuquerque1, Luciana Guimaraes Alves, Fernando Roberto

Ferreira Silva2, Celina Maria Pinto Guerra3

Orientador(a): Edda Lisboa Leite

As algas marinhas produzem um tipo diferenciado de polissacaŕıdeos não encontrados

em outros vegetais denominado fucanas. Estudos tem demonstrado que tais compostos po-

derão abrir novas perspectivas na indústria farmacêutica devido as suas diversas atividades

farmacológicas. Em nosso estudo com a alga Dictyota mertensis, estes polissacaŕıdeos sul-

fatados, fucanas. Foram obtidos por fracionamento em concentrações crescentes de acetona

(0,5 a 3,0v) pós prévia proteólise com Maxataze a 600C. As frações obtidas foram carac-

terizadas por eletroforese em três sistemas de tampões, análises qúımicas e cromatografia

descendente em papel. O peso molecular das frações de polissacaŕıdeos foi determinado por

eletroforese em poliacrilamida. Os resultados obtidos demonstraram que as fucanas dessa

alga são de baixo peso molecular variando de 8.900Da a 9.300Da. Os polissacaŕıdeos foram

também caracterizados parcialmente com enzimas do molusco Tagelus gibbus Os ensaios

enzimáticos demostraram que a fração Fa90 obtida deste molusco, constitúıda de glicosi-

dades e sulfatases (Abreu,1998) degradaram as frações 2,0v e 3,0v; o que nos leva a sugerir

tratar-se de uma mesma população de polissacaŕıdeos. Além disto, a fração 2,0v que é

composta de ácido urônico, fucose, xilose e sulfato nas seguintes proporções (0,5: 1: 1,7:

2,9).apresentou uma maior atividade anticoagulante (28,4 UI.), provavelmente, atribúıda

à disposição espacial do grupo sulfato.
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EFEITO DOS FEIJÕES MACASSAR (Vigna unguiculata) E MULATINHO

(Phaseolus vulgaris) SOBRE O METABOLISMO LIPÍDICO DE RATOS WIS-

TAR.

Autor(es): Luciana Veruska Da S. Germano1, Maarâni Karla Soares Pereira2, Rosineide

Almeida Da Silva3, Creuza Bernardo Da Silva Nascimento

Orientador(a): Dilma Ferreira Lima

Trabalhos reportam a influência das fibras sobre o metabolismo liṕıdico e demonstram

que a hipercolesterolemia, pode ser revertida através da dieta. Dentre os alimentos hi-

pocolesterolemiantes, destacam-se as leguminosas. Entre estas temos o feijão, alimento

muito consumido em nosso páıs. Portanto, constitui-se objetivo deste trabalho verificar a

ação destes feijões sobre os ńıveis séricos de colesterol, lipoprotéınas (HDL, LDL, VLDL)

e triglicérides de animais alimentados com gordura saturada. Para tanto, 24 ratos machos

da linhagem Wistar com 90 dias de nascido foram divididos em 4 grupos sendo dois testes,

à base dos feijões macassar (MA) e mulatinho (MU) (20%), ambos acrescidos de 5% de

gordura saturada. Uma dieta padrão à base de caséına (C) e um grupo controle contendo

5% de toucinho de porco, e celulose como fonte de fibra (HC) (5%). Os resultados a seguir

revelam que os valores bioqúımicos dos animais para triglicérides foram de 118,01±8,01

para o grupo C, 171±31,01 para o HC, 130,3±18,5 para o MA e 128±22,8 para o MU.

Para o colesterol total os resultados foram de 67,5±4 para C, 90,5±10 para o HC, 74,1±
4,5 para MA e 88,36±6,9 para MU. A concentração de LDL foi de 38,2±9,52 para o MA e

39,1±22,8 para o MU. De acordo com os resultados podemos concluir que os feijões foram

capazes de manter a homeostase dos animais, impedindo uma hipercolesterolemia e que

o grupo MA apresentou uma maior redução de colesterol total e LDL que o MU. Com

isso ressalta-se a importância do consumo diário destes feijões para pessoas sadias, com

hipercolesterolemia ou outras desordens cardiovasculares, possam prevenir ou tratar tais

patologias através de alimentos ricos em fibras.
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AS FORMAS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM MOTORA UTILIZA-

DAS NA NATAÇÃO

Autor(es): Renata Nishimura Guerra1, Louise Helena Araújo Da Costa Nunes2

Orientador(a): Jose Pereira De Melo

É inegável que a utilização de uma forma de avaliação de aprendizagem é essencial ao

trabalho de qualquer profissional de educação f́ısica. No caso da natação não é diferente.

Se o objetivo do professor de natação é fazer com que seus alunos aprendam a nadar é

necessário que ele avalie se realmente esta aprendizagem está ocorrendo. Desta forma,

questiona-se: Os professores de natação realizam algum tipo de avaliação para aferir a

aprendizagem motora dos alunos? Assim, o presente estudo teve como objetivo identificar

as formas de avaliação da aprendizagem que estão sendo utilizadas pelos professores de

natação, bem como discutir a coerência de tais técnicas. Optamos por utilizar a pesquisa

descritiva, valendo-se de um estudo exploratório (Bisquerra, 1991), tendo-se como amostra

oito professores formados em educação f́ısica e que trabalham em escolas e/ou clubes. Como

instrumento para coleta de dados foi utilizada uma entrevista semi-estruturada (Gil, 1995).

Ao final da pesquisa constatamos que a forma mais utilizada para avaliar a aprendizagem

motora do aluno, na natação, é o teste de retenção. Outro resultado foi observado na

realização de pré-teste e pós-testes, fato que reforça a idéia de retenção na aprendizagem.

Os principais problemas detectados foram o peŕıodo de realização dos testes, o intervalo

entre a prática e o teste e, em alguns casos, a freqüência com que os mesmos são realizados.

Em nenhum local visitado os professores citaram o uso de curvas de desempenho, testes de

transferência ou dinâmicas de coordenação.
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Gravidez na adolescência: experiência das adolescentes inscritas no Pro-

grama de Assistência à Saúde

Autor(es): Wanessa Cristina Tomaz Dos Santos Barros1, Guacyanna Dantas Galvão De

Araújo2, Daguia Narielly Galvão3

Orientador(a): Bertha Cruz Enders

Este estudo trata de um assunto considerado endêmico: gravidez na adolescência. Ob-

jetivou verificar a experiência vivenciada pelas adolescentes grávidas e sua percepção diante

deste fato, tendo como pergunta norteadora “Como você está se sentindo em ser adoles-

cente e estar grávida?”. A pesquisa foi descritiva exploratória, baseada na fenomenologia

Husserliana. A análise foi realizada de acordo com as recomendações de Van Kaam. Essa

modalidade de pesquisa nos permitiu chegar a essência do fenômeno de ser adolescente e

estar grávida, a partir dos depoimentos das adolescentes, identificando-se sete elementos de

experiência: sentimentos de ser mãe, sentimentos iniciais com a gravidez, sentimentos com

relação aos outros, sentimentos do conv́ıvio familiar, sentimentos de mudanças, sentimentos

de medo e sentimentos sobre o futuro. Os resultados obtidos sugerem uma constante ambi-

valência no comportamento das adolescentes, mesmo naquelas que expressavam desejo de

ser mãe. Diante desta compreensão do fenômeno pesquisado, esperamos que a enfermagem

possa assisti-las de maneira eficiente e humanizada, considerando os fatores biopsicossociais

envolvidos neste processo.

Palavras-chave: adolescente, gravidez na adolescência, sentimentos

1Aluno(a) Voluntário
2Aluno(a) Voluntário
3Aluno(a) PIBIC Local



SB0503

Estudo da interação entre glicosaminoglicanos e liṕıdeos de membranas

Autor(es): Jeane Barbosa De Oliveira1, Romildo De Albuquerque Nogueira, Maria De

Fatima Pessoa Capistrano

Orientador(a): Elizeu Antunes Dos Santos

O envolvimento de polissacaŕıdeos sulfatados na patogênese da aterosclerose e processos

de calcificação tem sido sugerido pela literatura cient́ıfica, com base na interação do dextran

sulfato com a lecitina. Desta forma, o estudo das interações de glicosaminoglicanos com

liṕıdeos neutros é de interesse na compreensão das bases moleculares dessas doenças. Os

experimentos foram realizados usando-se membranas artificiais. Essas membranas foram

constrúıdas pela aposição de duas monocamadas no orif́ıcio de uma partição que separa

duas hemicâmaras, contendo soluções de cloreto de potássio, 0,5M. As monocamadas foram

formadas a partir de fosfatidilcolina e colesterol (3:1), 1% em hexano. Após a formação

da membrana adicionou-se 1µM de nonactina e mediu-se a condutância da membrana

ao ı́on potássio (controle). Heparina (1mM) foi adicionada à solução e a condutância foi

novamente medida. Este procedimento foi repetido na presença de cloreto de cálcio na faixa

de 1 a 200µM. A adição de heparina ao banho não alterou significativamente, ao ńıvel de 5%,

a condutância controle, demostrando não haver interação desta molécula com a membrana.

A adição de cálcio, em diferentes concentrações, também não induziu nenhuma alteração

significativa, ao ńıvel de 5%, na condutância controle. Portanto, a heparina parece não

está envolvida nos processos de calcificação e aterosclerose como sugerido para o dextran

sulfato.
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DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA DA CATAÇÃO EM UM PAR DE SAGÜIS (Callith-

rix jacchus) DURANTE UM CICLO OVARIANO

Autor(es): Nı́via Da Silva Dias1, Patŕıcia De Oliveira Shimizu2

Orientador(a): Carolina Virginia Macedo De Azevedo

Ritmos circadianos em roedores e no macaco-da-noite sofrem modulação infradiana.

Entretanto, esta modulação não foi observada na atividade geral de sagüis. Nesta espé-

cie, a catação mostra ritmicidade circadiana em animais mantidos isolados, pareados ou

agrupados, podendo ser influenciada pelo estado reprodutivo da fêmea, presença de filhotes

recém-nascidos e tamanho do grupo. No estro pós-parto ocorre um aumento na catação

recebida pela fêmea, caso haja concepção. Com o objetivo de descrever a distribuição diá-

ria da catação e autocatação no ciclo ovariano, foi observado um par de sagüis cativo, sob

condições ambientais naturais no Núcleo de Primatologia da UFRN. As observações foram

realizadas pelo método focal cont́ınuo durante 15min/h, na fase ativa em 2 dias semanais

não consecutivos. As fêmeas sofreram laqueadura de trompas para evitar a gestação, sendo

seu estado reprodutivo identificado pela dosagem de progesterona fecal através do método

ELISA. Foram registradas a freqüência e a duração dos episódios de catação e autocata-

ção, sendo constrúıdas séries temporais com seus totais horários, cuja análise visual sugere

um aumento nestas variáveis durante a fase ovulatória, além de um avanço no ińıcio dos

episódios diários em relação à fase luteal. Os resultados sugerem a presença de modulação

infradiana na periodicidade circadiana destes comportamentos, sendo necessária a conti-

nuidade do estudo por um maior número de ciclos e casais para confirmar esta hipótese.
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ACLIMATAÇÃO DE PLANTAS DE ABACAXIZEIRO MICROPROPAGADAS

NA PRESENÇA DE NaCl

Autor(es): Gioconda Emanuella Diniz De Dantas Moura1, Camila Pimentel Martins2,

Lucila Karla FÉlix Lima De Brito3, Teresa Cristina De Melo Paulo4

Orientador(a): Paulo Augusto Vianna Barroso

A cultura de tecidos tem sido utilizada pelos melhoristas como ferramenta para gerar

variabilidade e selecionar genótipos mais tolerantes à salinidade. Para que seu uso seja

mais eficiente é necessário conhecer os efeitos da salinidade na espécie. Este trabalho visou

verificar as alterações induzidas pelo cultivo in vitro em meio contendo NaCl em plantas de

abacaxi das variedades Pérola e Smooth Cayenne durante a fase de aclimatação, bem como

determinar o melhor parâmetro para quantificar estas alterações. Plantas que haviam sido

micropropagadas em meio com diferentes doses de NaCl (0, 12.5 e 25mM) foram avaliadas

em casa-de-vegetação quanto aos caracteres altura das plantas, diâmetro da roseta, número

de folhas, comprimento e largura da folha D aos 0, 15, 45, 75 e 105 dias após a instalação

do experimento. As plantas micropropagadas em meio com e sem NaCl apresentaram

médias e taxas de crescimento semelhantes, mas diferiram quanto às correlações entre

os caracteres e quanto às variâncias fenot́ıpicas. Tanto a variância fenot́ıpica quanto as

correlações tenderam a ser menores nas plantas submetidas ao estresse salino. Os efeito

do cultivo in vitro foram mais acentuados na variedade Pérola na dose de 25mM de NaCl.

A variância fenot́ıpica parece ser o parâmetro mais adequado para avaliar o impacto da

seleção in vitro sobre os caracteres avaliados, pois a distinção entre os grupos de plantas

formadas pelo cultivo in vitro em diferentes concentrações de NaCl foi mais ńıtida.
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USO DE ANTIBIÓTICOS NA DESINFESTAÇÃO DE EXPLANTES DE MAN-

GABEIRA (HANCORNIA SPECIOSA GOMEZ).

Autor(es): Bruno Cesar Augusto Silveira1, Paulo Augusto Vianna Barroso, Jucicléa Silva

De Gois2, Jussara Freire De Azevedo3

Orientador(a): Magdi Ahmed Ibrahim Aloufa

A obtenção de um grande número de indiv́ıduos pela clonagem de genótipos superio-

res de mangabeira via micropropagação pode facilitar a instalação de pomares comerciais.

Porém, as altas taxas contaminação dos explantes dificultam o estabelecimento de proto-

colos. O objetivo deste trabalho foi verificar o efeito dos antibióticos rifampicina (RF) e

sulfato de estreptomicina (SE) na descontaminação e na brotação de explantes de manga-

beira durante o estabelecimento da cultura in vitro. Foram montados dois experimentos

utilizando como explantes segmentos nodais retirados de plantas matrizes pulverizadas pe-

riodicamente com benlate 1%: i) Os explantes foram imersos em água ou RF (300mg/L)

por 16 horas, desinfestados com etanol e hipoclorito de cálcio, inoculados em meio MS e

mantidos a 29oC e 12 horas de luz. ii) os explantes foram desinfestados, inoculados em

meio MS sem antibiótico, com RF (100mg/L) ou com SE (100mg/L) e mantidos a 29oC no

escuro. A imersão dos explantes em RF retardou em alguns dias o surgimento de bactérias.

Trinta dias após a inoculação, os ı́ndices de contaminação em RF foram elevados (cerca

de 80%) e semelhantes àqueles imersos em água. A RF no meio impediu o crescimento

de bactérias, mas aumentou a oxidação e reduziu a brotação, indicando toxicidade aos ex-

plantes. As taxas de contaminação e brotação nos meios sem antibiótico ou com SE foram

semelhantes. Portanto, SE na concentração usada não reduziu a contaminação bacteriana.
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DESENVOLVIMENTO DE CALOS DE MAMÃO, VARIEDADE “TAINUNG

NO 1”, EM DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE SACAROSE

Autor(es): Silvia Aranha1, Tatiana Barbosa GalvÃo2, Cristiane Elizabeth Costa De Ma-

cedo, Magdi Ahmed Ibrahim Aloufa

Orientador(a): Paulo Augusto Vianna Barroso

A maioria dos protocolos de transformação de plantas inclui as fases de formação de

calos e regeneração de plantas. As condições ideais para obter calos de mamoeiro variam

com o genótipo e o tipo de explante, não existindo um protocolo único para a espécie.

Este trabalho buscou verificar o efeito da concentração de sacarose na formação e desen-

volvimento de calos de mamão da variedade Tainung 1. As sementes de mamão foram

plantadas sob telado, as plântulas coletadas entre dez e doze dias após a germinação e seus

hipocótilos usados como explantes. Os hipocótilos foram desinfestados superficialmente

com etanol e hipoclorito de cálcio, reduzidos a 5 mm de comprimento e imersos em solução

de Rifampicina (300 mg/L) por 24 hs. Os explantes foram inoculados em meio com a

metade dos micro e macronutrientes de MS, vitaminas de SH, 10 mg/L de 2,4-D e ágar.

Foram utilizadas 5 concentrações de sacarose: 3, 4, 5, 6 e 7%. Verificou-se que a taxa de

contaminação média foi de 56%, um valor considerado satisfatório. A taxa de conversão

dos explantes em calo variou entre 79 e 38%. As maiores conversões foram obtidas nas

concentrações 4 e 5% de sacarose e as menores com 6 e 7%. O número médio de dias para

formação dos calos variou entre 5 e 8, sendo menor para as concentrações 3, 4 e 5%. Os

pesos médios dos calos após 35 dias de cultura foram maiores nas concentrações 4 e 5%.

Portanto, as melhores concentrações de sacarose para a formação e desenvolvimento dos

calos foram 4 e 5%.
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FORMAÇÃO DE CALOS A PARTIR DE HIPOCÓTILOS DE MAMOEIRO DA

VARIEDADE “TAINUNG NO1” SUBMETIDOS A DIFERE

Autor(es): Tatiana Barbosa GalvÃo1, Silvia Aranha2, Paulo Augusto Vianna Barroso,

Daniela Biaggioni Lopes

Orientador(a): Magdi Ahmed Ibrahim Aloufa

A obtenção e a regeneração de calos é uma das etapas dos protocolos de transformação

de plantas. Em mamoeiro, as condições para a produção de calos variam com a variedade

e o tipo do explante. O objetivo deste trabalho foi verificar o efeito de diferentes doses

de 2,4-D na formação e desenvolvimento de calos de mamoeiro da variedade Tainung no1.

Hipocótilos de plântulas foram desinfestados com etanol e hipoclorito de cálcio e imersos

por 24 hs em solução de Rifampicina (300mg/L). Eles foram inoculados em meio com

metade dos macro e micronutrientes de MS, vitaminas de LH, 3% de sacarose e ágar.

Foram usados 0, 1.5, 4, 7, 10 e 18 mg/L de 2,4-D e a incubação foi feita no escuro a cerca

de 29oC. Avaliou-se o no de dias para a formação de calos e o peso dos calos 41 dias após

a inoculação. Verificou-se que a taxa de contaminação média foi de 6,9%, valor abaixo dos

obtidos em experimentos anteriores. A taxa de conversão dos explantes em calos foi de

22%, 91%, 75%, 92%, 92% e 85% nas concentrações 0, 1.5, 4, 7, 10 e 18 mg/L de 2,4-D,

respectivamente. O tempo médio para o aparecimento de calos variou de 6 a 22 dias, sendo

menor para as doses 1.5, 4 e 10 mg/L, e maior na ausência de 2,4-D. Os meios contendo

1,5 e 10mg/L apresentaram calos com maior peso médio. Os resultados indicam que o

2,4-D não foi essencial para a formação de calos, mas favoreceu a sua formação e o seu

desenvolvimento.

Palavras-chave: Carica papaya, Cultura de tecidos, calos
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Diagnostico da pesca artesanal no Estado do Rio Grande do Norte

Autor(es): Mauro Sergio Pinheiro Lima1, Mauro Sergio Pinheiro Lima2

Orientador(a): Jorge Eduardo Lins Oliveira

Atualmente o Rio Grande do Norte encontra-se como o segundo maior produtor de

pescado da região Nordeste com 12.165,5 t das quais a frota artesanal contribui com apro-

ximadamente 50% desta produção. O litoral do Estado que possui 25 munićıpios costeiros,

e uma frota atual de 3.564 embarcações, na sua grande maioria de caracteŕısticas artesa-

nais, abaixo de 20 TBA. As embarcações a vela, predominam com 76,1% do total da frota,

entretanto contribui com 50,7% da produção atual. Dos munićıpios costeiros, Rio do Fogo,

Macau, Caiçara do Norte e Natal possuem as maiores produções do Estado. As principais

espécies em volume de produção são: albacora, agulhão, lagosta, peixe voador e tainha

. Sendo a lagosta, que apresenta maior valor de comercialização, apesar de ter tido uma

queda de 84 % de sua produção durante o peŕıodo de 1992 a 1999. A linha de mão, é o

petrecho mais empregado, contribuindo com 26% da produção total do Estado durante o

ano de 1999, seguido do compressor para mergulho, que apesar de ser uma prática proi-

bida pela legislação vigente,contribuiu com 13,3% da produção total. A análise dos dados

amostrados, nos leva a considerar que se o quadro atual não se modificar, as perspectivas

a curto prazo para a pesca no Estado, será a inviabilidade econômica da atividade, com

inevitáveis danos ao meio ambiente, perdas de divisas e com conseqüentemente problemas

sociais para as populações pesqueiras envolvidas.
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IDENTIFICAÇÃO E SELEÇÃO DE GENÓTIPOS DE ABACAXIZEIRO (Ana-

nas comosus (L.) Meer) TOLERANTES AO NaCl

Autor(es): Lucila Karla FÉlix Lima De Brito1, Camila Pimentel Martins2, Gioconda Ema-

nuella Diniz De Dantas Moura3, Teresa Cristina De Melo Paulo4

Orientador(a): Magdi Ahmed Ibrahim Aloufa

O excesso de sal nos solos é um problema enfrentado em parte das áreas irrigadas do

Rio Grande do Norte. O cultivo em solos salinos só é posśıvel usando cultivares tolerantes.

Como o abacaxi é uma cultura promissora no estado, este trabalho visou desenvolver e

identificar genótipos de abacaxizeiro mais tolerantes à salinidade, empregando a variabili-

dade gerada durante o cultivo in vitro. Brotos da variedade Pérola foram cultivados em

MS com 0, 50 e 100mM de NaCl e da variedade Smooth Cayenne a 0 e 100mM. Após 3

subcultivos, avaliou-se as plantas quanto a: número de brotos (NB); altura das plantas

(AP); comprimento (CP), largura (LG) e cor das folhas (CF). Para a variedade Pérola, a

adição de NaCl ao meio reduziu a média dos caracteres CF, CP e AP e aumentou em LG.

Na variedade Smooth Cayenne, o tratamento com NaCl reduziu as médias dos caracteres

NB, CP e AP e aumentou a média de LG. Embora os tratamentos tenham alterado a média

de quase todos os caracteres, a relação entre eles permitiu identificar com maior clareza as

plantas menos afetadas pelo NaCl. Portanto, ao invés de usar os caracteres individualmen-

te, a seleção teve base na razão entre LG, CP, AP e NB. As plantas cultivadas em meio

contendo NaCl que apresentaram maior número de relações mais próximas à relação mé-

dia das plantas controle foram selecionadas (18 a 25% das plantas submetidas ao estresse

salino).

Palavras-chave: Ananas, Cultura de tecidos, salinidade
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Levantamento Epidemiologico das Condiçoes de Saude Bucal em Idosos re-

sidentes no Instituto Juvino Barreto no ano de 2001.

Autor(es): Raquel Tereza Mendonça Cavalcante1, Amanda Gonçalves Da Silva2, Silvia

Silveira Soriano3

Orientador(a): Angelo Giuseppe Roncalli Da C Oliveira

A população idosa compõe o segmento populacional que mais cresce em termos propor-

cionais. Baseando-se nisso, foi desenvolvido um estudo epidemiológico no Instituto Juvino

Barreto, localizado em Natal, com 170 idosos, em média. Objetivaram verificar presença

ou ausência dentárias, uso e necessidade de próteses, existência de hábitos nocivos (fu-

mo, álcool), lesões orais, posśıveis disfunções crânio mandibulares e doenças periodontais

para posterior tratamento. Os procedimentos foram realizados no alojamento do idoso,

visto a dificuldade de deslocamento ao consultório odontológico da Instituição. Com con-

sentimento prévio, foi posśıvel realizar um exame cĺınico da cavidade oral do idoso e um

questionário, objetivando adquirir informações pessoais, pesquisar hábitos nocivos e pre-

sença de posśıveis disfunções crânio mandibulares. As anotações foram registradas em ficha

cĺınica. Estabeleceu-se o diagnóstico das lesões orais com ajuda do professor da Patologia

Oral/UFRN. Mediante análise das fichas, obteve-se várias conclusões, podendo-se desta-

car que a população institucionalizada no Juvino Barreto apresenta um alto percentual

de edentulismo (67,1%), havendo grande necessidade de próteses, na sua grande maioria,

prótese total. A minoria que usa prótese precisa substitúı-la, pois se apresentam em pés-

simo estado, ocasionando alterações como hiperplasia fibrosa inflamatória por câmara de

sucção. Supreendeu a quantidade de idosos fumantes, 81 idosos, comparados aos que inge-

rem bebidas alcóolicas (21 idosos). 26,66% dos idosos que apresentam lesão oral possuem

candid́ıase, devido a não higienização das próteses, ressaltando a necessidade de orienta-

ção. Um percentual considerável apresentou desordem crânio mandibular, sendo que 36,4%

possui DCM leve, 11,4% DCM moderada e 7,1% DCM severa. As alterações periodontais

não foram um fator preponderante devido a alta taxa de edentulismo, mas naqueles den-

tados diagnosticou-se em 20,0% dos idosos a presença de cálculo supragengival e 7,1% de

mobilidade dentária. Os resultados mostraram que a população estudada apresenta bai-

1Aluno(a) Voluntário
2Aluno(a) Voluntário
3Aluno(a) Voluntário



SB0516

xa condição de saúde bucal, sugerindo a necessidade de intervenções para a melhoria da

qualidade de vida desta população.
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DO CAJÁ (Spondias mombin

L.)

Autor(es): Amazille Silayne Da Silva Nunes1, Simone França Aguiar2

Orientador(a): Nely Holland

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DO CAJÁ (Spondias mombin L.)

Bolsistas Voluntárias: Amazille S. S. Nunes; Simone F. Aguiar

Orientadora: Nély Holland / Depto de Nutrição - CCS

Os componentes antioxidantes dos frutos, tais como compostos fenólicos, carotenóides

e ácido ascórbico, têm estado associados à prevenção de doenças. A fim de se conhe-

cer o potencial antioxidante de frutos do nordeste, entre eles o cajá, foi analisado o teor

de carotenóides totais, compostos fenólicos e ácido ascórbico e, a atividade antioxidante

dos compostos fenólicos do cajá. As análises foram realizadas em triplicata, de polpas

trituradas. Os carotenóides totais e compostos fenólicos foram determinados por espec-

trofotometria. O teor de ácido ascórbico por titulometria. Foram avaliadas as atividades

antioxidantes do padrão a-tocoferol e dos extratos etéreo, alcoólico e aquoso em diferentes

concentrações de reśıduo seco, pelo sistema ác. linoleico/b-caroteno. Os resultados obtidos

foram: 1,26mg de carotenóides/100g; 75,61mg de compostos fenólicos/100g; 84,62mg de

ácido ascórbico/100g. Pode-se dizer que o cajá não se destaca por conter compostos an-

tioxidantes. A maior média de inibição da oxidação do a -tocoferol e dos extratos etéreo,

alcoólico e aquoso foi 66,2% a 200mg/mL, 44,39% a 400mg/mL, 29,67% a 400mg/mL e

50,29% a 400mg/mL, respectivamente. Portanto, o extrato aquoso foi o que apresentou

maior atividade antioxidante, porém foi menor do que a do padrão a-tocoferol.

Palavras-chave: antioxidantes, frutos, compostos fenólicos
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CONTROLE DA PARTICIPAÇÃO NO CUIDADO À PROLE NO SAGÜI CO-

MUM EM AMBIENTE NATURAL

Autor(es): Eric Silva Ferreira1

Orientador(a): Fabiola Da Silva Albuquerque

O sagüi comum (Callithrix jacchus) é uma espécie pertencente à famı́lia Callitrichidae,

cujas principais caracteŕısticas são: partos gemelares, estro pós-parto e cuidado cooperativo

à prole. A cooperação é principalmente evidenciada pelo transporte realizado por todos

os membros do grupo que, contudo, podem variar na intensidade da participação. O

objetivo desse trabalho foi analisar a participação, em proles consecutivas, dos indiv́ıduos

de um mesmo grupo no cuidado à prole em sagüis selvagens. O estudo foi realizado na

EFLEX/IBAMA, em Nı́sia Floresta-RN. Foram observadas 3 proles: duas pertencentes

à fêmea dominante e uma, à fêmea subordinada. As observações foram semanais, sendo

registrado instantaneamente, a cada cinco minutos, se o infante estava sendo transportado

ou não e a identidade do cuidador. A mãe e o pai foram cuidadores freqüentes em todas

as proles e os principais ajudantes foram os machos adultos, geralmente os mais velhos. A

única fêmea adulta do grupo (e que teve filhotes posteriormente) raramente foi registrada

transportando os infantes da fêmea dominante e em várias ocasiões foi observado que os

demais animais impediam-na de fazê-lo. A fêmea subordinada foi a principal cuidadora de

seus próprios filhotes. Fêmeas potencialmente reprodutoras parecem ser impedidas de ter

acesso aos infantes, o que poderia ser justificado pelos casos de infantićıdio, já relatados

em ambiente natural. Os dados evidenciam o controle do acesso aos infantes nessa espécie.

Palavras-chave: Primatas, Cuidado Parental, Cuidado Cooperativo
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Eclâmpsia na Maternidade Escola Januário Cicco - Avaliação de 40 casos

Autor(es): Bruna Salani Mota1, Cynthia Dantas De Macedo2

Orientador(a): Ana Cristina Pinheiro Fernandes De Araújo

Objetivo:Avaliação materno-fetal de casos de eclâmpsia atendidos na MEJC.

Metodologia: Estudo retrospectivo observacional de 40 casos de eclâmpsia atendidos

na MEJC em 2000.

Resultados:Observou-se que 72,5% das pacientes apresentaram um episódio convulsivo.

Convulsões ocorreram 75% antes do parto e 25% no puerpério. Apenas 15% dos episó-

dios ocorreram na MEJC. Idade média das pacientes foi 21,4 ± 5,9 anos (14-38 anos).

Encontrou-se idade gestacional maior ou igual a 37 semanas em 59,1% e prematuridade

em 40,9%. Todas as pacientes foram medicadas com Sulfato de Magnésio (SM) na MEJC,

não havendo recorrência de convulsões. Pré-natal realizado por 57,1%. Houve 71,8% de

cesáreas. Peso médio dos recém-nascidos (RN): 2,631 ± 875 g (895-4850 g); RN com peso

< que 2500 g observado em 45,5%. Índice médio do Apgar no 5o minuto:6,5 ± 2,6 (0-9).

Hipóxia vista em 33,3% dos casos. Complicações maternas: Śındrome HELLP em 4,9% e

DPP em 12% dos casos. Nos RN, a mais freqüente intercorrência foi desconforto respira-

tório precoce (DRP); observado em 87,5% das crianças com baixo peso, estatisticamente

significativo em comparação àquelas com peso adequado (12,5%), p=0,012.

Conclusão:O SM tem sido efetivo para prevenir a recorrência de convulsões. A não uti-

lização do SM profilático pode ter contribúıdo para o aparecimento das eclâmpsias desen-

cadeadas na MEJC. A não realização de pré-natal de qualidade poderá estar contribuindo

para as formas precoces (40,9% pré-termo) da doença.

Palavras-chave: Eclâmpsia, Hipertensão arterial na gravidez,
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VARIAÇÃO DIURNA DA TEMPERATURA ORAL EM PACIENTES COM

ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC).

Autor(es): Damião Ernane De Souza1, Samantha Angélica Lima De Souza2, Rita De Cássia

Galvão Lopes3

Orientador(a): Tania Fernandes Campos

(INTRODUÇÃO) Esse estudo foi realizado para verificar alterações na variação diurna

da temperatura oral de pacientes com um Acidente Vascular Cerebral de acordo com a

idade e o sexo.

(METODOLOGIA) Participaram 8 pacientes, sendo 5 na faixa etária de 37 a 53 anos

(grupo 1) e 3 com idades entre 60 e 73 anos (grupo 2), de ambos os sexos. Todos os

pacientes estavam na fase tardia do AVC e faziam uso de medicamentos. Durante 14 dias

consecutivos, os pacientes registraram através de um termômetro digital, a temperatura

oral, às 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 e 21:00 h.

(RESULTADOS) Através da análise pela Anova de medidas repetidas, verificou-se di-

ferença significativa em função da hora para os grupos 1 (F(5,325)=5,75; p<0.001) e 2

(F(5,195)=7,65; p<0.001) e entre os sexos (grupo 1, F(1,68)=27,81; p<0.001). O perfil da

variação da temperatura oral não sofreu modificação em função dos dias, da idade e do

sexo, observando-se menores valores da temperatura durante a manhã e maiores durante a

tarde. O Cosinor mostrou ritmicidade circadiana para 5 pacientes com as acrofases entre

12:58 h e 18:07 h.

(CONCLUSÃO) O ritmo da temperatura oral dos pacientes com AVC não sofreu alte-

ração em função da lesão do sistema nervoso, da idade e do sexo, sugerindo que o oscilador

endógeno pode não ter sido afetado pela patologia. Estudos poderão ser realizados com

pacientes na fase aguda e sub-aguda do AVC, na tentativa de avaliar a normalidade do

sistema de temporização humano.

Palavras-chave: Ritmos biológicos, Acidente Vascular Cerebral, Temperatura oral
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Comparação da conduta em eclâmpsia na Maternidade Escola Januário Cic-

co entre 1986/88 e 2000.

Autor(es): Cynthia Dantas De Macedo1, Bruna Salani Mota2

Orientador(a): Maria Hebe Nóbrega Oliveira

Objetivo: Comparar conduta médica prestada às pacientes com eclâmpsia entre 1986/88

e 2000, avaliando-se repercussões sobre o resultado materno-fetal.

Metodologia: Estudo descritivo-retrospectivo. Análise estat́ıstica com teste exato de

Fisher (p<0,05).

Casúıstica: 60 casos de eclâmpsia em 1986/88 e 40 casos em 2000.

Resultados: Idade materna, número de gestações, paridade, idade gestacional (IG),

tipo de parto e tempo transcorrido entre o internamento e a resolução da gravidez foram

semelhantes nos dois grupos. Houve ńıtida mudança, na coduta farmacológica, quanto ao

uso do anticonvulsivante. O Diazepan era usado na maioria dos casos (71,1%); enquanto

o Sulfato de Magnésio (SM) em apenas 40% dos casos. Atualmente, o SM é utilizado em

100% dos casos, tendo sido o Diazepan usado em apenas 1 paciente, p < 0,001. Observou-se

diferença significativa (p<0,001) no uso dos hipotensores, sendo a Metildopa utilizada antes

em 64,4% e atualmente em 97,5%. O peso nos recém-nascidos não mudou significativamente

nos peŕıodos. O ı́ndice de Apgar apresentou alteração: no 5o minuto, atualmente, 33,3%

dos RN tiveram algum grau de hipóxia. Antes o número era 57,4%(p=0,042).

Conclusão: Considerando a semelhança das caracteŕısticas das pacientes analisadas,

é posśıvel que a melhora observada no ı́ndice de Apgar reflita um avanço no tratamento

médico oferecido às mulheres eclâmpticas na MEJC. Os melhores resultados neonatais

provavelmente são decorrência da instalação de UTI Neo-Natal.

Palavras-chave: Eclâmpsia, Hipertensão arterial na gravidez,
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ANÁLISE COMPARATIVA DO POTENCIAL LIPO-ESTEREOLÍTICO DE AC-

TINOMYCETOS ISOLADOS DE DIFERENTES SOLOS DO RN

Autor(es): Dyacuy Penha Sales Santos1, Susimare Silva Santos, Patricia Sotto Mayor

Sommer

Orientador(a): Patricia Sotto Mayor Sommer

INTRODUÇÃO: Dentre a comunidade microbiana do solo, destaca-se em especial os

actinomicetos que representam cerca de 106 a 107 organismos por grama de solo (Brean,

1979). A importância destes microrganismos do solo tem sido muito relacionada com a

produção de metabólitos de interesse comercial e terapêutico (Lancini e Lorenzetti, 1993).

Após os antibióticos, as enzimas são os produtos microbianos mais explorados na indústria

biotecnológica. Dentre as enzimas microbianas, as lipases e as esterases possuem significa-

tivo destaque. METODOLOGIA: Foi realizado o estudo do potencial lipo/estereoĺıtico de

300 actinomicetos pertencentes à Coleção de Actinomicetos do Laboratório de Genética de

Microorganismos e Molecular - UFRN. A atividade enzimática destes foi verificada através

da medição de halos de degradação e/ou precipitação, em meio sólido 2xYT acrescido de

tributyrin e Tween 20 como substrato, respectivamente. RESULTADOS: Das cepas tes-

tadas, 46,6% apresentaram atividade enzimática lipo-estereoĺıtica. Destas, 31,4% são da

região Leste Potiguar; 27,8% da região Central Potiguar; 27,1% da região Oeste Potiguar; e

13,50% da região Agreste Potiguar. CONCLUSÕES: Entre estas foi encontrada atividade

lipo/estereoĺıtica diferenciada em grande parte das colônias testadas, com ótimos resulta-

dos para 20 amostras, destacando-se as amostras RN 205 e 193, ambas oriundas da região

de Felipe Guerra.

APOIO FINANCEIRO: CNPq e UFRN.
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UTILIZAÇÃO DO ÓLEO DE BABAÇÚ NO PREPARO DE FLUIDOS DE PER-

FURAÇÃO

Autor(es): MarćIlio Lima Da Silva1, Tereza Neuma De Castro Dantas, MarćIlio Lima Da

Silva2

Orientador(a): Tereza Neuma De Castro Dantas

No decorrer dos anos, os flúıdos a base de óleo diesel destinados a perfuração de poços

de petróleo, vem sendo substitúıdos por outros mais seguros em termo de meio ambiente.

Foram introduzidos fluidos a base de óleo vegetal, por esses óleos vegetais serem conside-

rados de baixa toxicidade, além de que também são matérias primas abundantes na região

Nordeste e no Brasil, sendo assim uma fonte alternativa de ácidos graxos potencialmente

pasśıveis de transformações e aplicações. Objetiva-se otimizar reações de transesterificação

do óleo de babaçu, com o propósito de se ter a fase óleo para o preparo desses fluidos. Deu-se

ińıcio assim a pesquisas de derivados sintéticos de óleos vegetais, pois seus ésteres possuem

as propriedades f́ısicas desejadas para o preparo desses fluidos, e também mostram-se ser

biodegradáveis. Utilizou-se como fonte vegetal o óleo de babaçu, o n-octanol e catálise bá-

sica. As análises realizadas por espectrofotométria do infra vermelho mostram a presença

de ésteres ao final da reação, além de que tem-se ainda um bom rendimento experimental,

sendo posteriormente esse óleo final usado para o preparo do fluido de perfuração. Tem-se

que as reações de transesterificação após melhoria das condições reacionais resultarão em

bons rendimentos o que proporcionou o emprego do éster de babaçu no preparo do fluido

a partir desse óleo. Nota-se ainda a necessidade de se ter um fluido de perfuração com

caracteŕısticas que confiram ao mesmo estabilidade e compatibilidade ambiental.

Palavras-chave: Fluido, Perfuração,
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A morte e o morrer: A visão dos concluintes de Enfermagem da UFRN

Autor(es): Iara Alves Cortês1, Iara Alves Cortês2, Késsia Dantas Diniz

Orientador(a): Raimunda Medeiros Germano

A MORTE E O MORRER: A VISÃO DOS CONCLUINTES DE ENFERMAGEM DA

UFRN.

Iara Alves Cortês.

Késsya Dantas Diniz.

Raimunda Medeiros Germano (orientadora)

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

R.: Alameda dos Flamboyants, 713.

Neópolis.

Natal - RN.

CEP: 59.080 - 170

iaracortes@hotmail.com

RESUMO

O presente estudo tem como propósito investigar o preparo dos concluintes de enfer-

magem, da UFRN, para lidar com a morte, identificando seus principais sentimentos e

experiências diante dessa situação pontual. Para a coleta de dados utilizou-se um ques-

tionário semi-estruturado o qual foi respondido por 50% dos concluintes. Pautando-se

numa abordagem quali-quantitativa, o estudo revela que a universidade não fornece o su-

porte teórico essencial ao estudante para enfrentar a situação de morte. Por outro lado,

os mesmos concluintes, igualmente, afirmam, que somente a prática poderá prepará-los,

embora não descartem a importância da discussão teórica sobre o tema durante sua forma-

ção. Na vivência como estudantes, ao cuidar de pacientes com morte iminente, expressam

como principais sentimentos: impotência, sensação de fracasso, amargura, incapacidade,

depressão, constrangimento e choro. Contudo, ressaltam, em qualquer circunstância, a

importância da solidariedade e conforto ao paciente e seus familiares.

Palavras Chaves: Concluinte, Morte, Ensino.
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Avaliação da peroxidação lipidica em ratos tratados com sevoflurano.

Autor(es): Mailre Praxedes Gomes1, Mailre Praxedes Gomes, Maria Das Gracas Almeida

Thornton

Orientador(a): Maria Das Gracas Almeida Thornton

Objetivo: Investigar a relação entre o sevoflurane e a peroxidação liṕıdica através de

um parâmetro indireto que avalia a formação de Espécies Reativas do Oxigênio (ERO)

durante sua biotransformação. Justificativa: O sevoflurane é um anestésico inalatório bas-

tante usado no mundo inteiro. No Brasil é largamente utilizado como agente anestésico

ambulatorial e em especial na anestesia pediátrica. Método: Foram utilizados para estes

experimentos ratos Wistar, divididos em quatro grupos. O grupo I recebeu oxigênio 100%,

1L/min/60 min/5 dias consecutivos; ao grupo II foi administrado sevoflurane 4% em oxigê-

nio 100%, 1L/min/60 min/5 dias consecutivos; No grupo III foi administrados isoniazida 50

mg/Kg/dia ip., durante quatro dias consecutivos seguidos de exposição ao oxigênio 100%,

1L/min/60 min/5 dias consecutivos. Ao grupo IV administrou-se isoniazida 50 mg/Kg/dia

ip., durante quatro dias consecutivos e seguidos de administração de sevoflurane 4% em

oxigênio 100%, 1L/min/60 min/5 dias consecutivos. Não foi usado absorvedor de CO2.

Doze horas após a administração do anestésico os animais foram sacrificados e o material

biológico coletado para determinação do MDA. Resultados: Os animais que sofreram indu-

ção enzimática através da isoniazida e que foram tratados com sevoflurane, apresentaram

peroxidação liṕıdica demonstrada através do aumento dos ńıveis de MDA plasmático.

Palavras-chave: peroxidação liṕıdica, estresse oxidativo, malonildialdeido plasmático
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AVALIAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS NA PRÁTICA ODONTOLÓGI-

CA

Autor(es): Juliana Garcia Gomes Neto1, Maria Jalila Vieira De Figueiredo Leite, Keliny

Teixeira Cavalcante2

Orientador(a): Maria Do Socorro C Feitosa Alves

A equipe Odontológica convive com os fatores f́ısicos, qúımicos, biológicos, psicológicos

e mecânicos, sujeitando-a adquirir doenças ocupacionais. Este estudo analisou a influência

dos fatores f́ısicos e mecânicos nos Cirurgiões-Dentistas de consultórios privados - Na-

tal/RN. A amostra aleatória estratificada, com margem de erro de 10%, constou de 75

Unidades Amostrais (UAs), dentre 325 consultórios cadastrados pela Vigilância sanitária.

Os dados foram coletados em 47 UAs, onde observou-se 73 Elementos Amostrais (EAs),

pois algumas UAs possúıam vários consultórios. Em cada EA estudou-se as variáveis: rúı-

do; temperatura; iluminação; radiação e postura profissional. Os dados foram analisados a

partir da estat́ıstica descritiva. Quanto ao rúıdo, 43,8% apresentaram ńıveis acima de 80

dB. A média de temperatura foi de 28,4oC. 100% possúıam iluminação adequada. Quanto

à radiação, 75,3% dos EAs possúıam raios X dos quais: 58,0% apresentaram diâmetro de

radiação maior que o recomendado; 52,7% obtiveram filtração mı́nima e total abaixo do

valor estabelecido; 92,7% utilizavam elevado tempo de exposição e 31,0% usavam dose de

exposição excessiva. A maioria dos profissionais trabalhava com a postura correta. Através

da análise dos dados e da literatura pesquisada, evidenciou-se que o rúıdo, temperatura

e radiação são os principais fatores de risco para a saúde dos profissionais, demonstrando

a necessidade de esclarecimento dos mesmos, quanto à forma de convivência sem danos à

saúde.

Palavras-chave: RISCOS OCUPACIONAIS, CARGAS DE TRABALHO, BIOSSEGU-

RANÇA
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OCORRÊNCIA DE ALBACORINHA (Thunnus atlanticus) NO LITORAL SUL

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: UMA MIGRAÇÃO REPRODU-

TIVA?

Autor(es): Camila Aguirre Goes1

Orientador(a): Jorge Eduardo Lins Oliveira

A albacorinha (Thunnus atlanticus), pertencente a famı́lia Scombridae, que engloba os

atuns e afins, é capturada no munićıpio de Báıa Formosa, localizado ao extremo sul do Rio

Grande do Norte (6o 25”S e 34o 58”W), durante o peŕıodo de Agosto à Janeiro. O objetivo

deste estudo é analisar macroscopicamente os estádios de maturação da espécie, a fim de

se obter informações sobre a ocorrência migratória que a mesma realiza anualmente nesta

localidade. Os dados foram obtidos através de amostragens semanais, referentes às safras

de 1999 e 2000. Um total de 606 indiv́ıduos (184 fêmeas e 422 machos) foram amostrados.

Os estádios de maturação gonadal de ambos os sexos foram classificados em: Imaturo(I);

Em maturação(II); Maduro(III); Esvaziado(IV). Observou-se que no ano de 1999 houve

predominância de machos e fêmeas no estádio II. Na safra seguinte obtiveram-se resultados

semelhantes, com exceção dos meses de Outubro, onde 47,6% das fêmeas encontravam-se

no estádio IV e 62,3% dos machos no estádio III, em Janeiro, 48,1% dos machos estavam no

estádio III. Considerando os baixos ı́ndices de estádios gonadais observados, podemos supor

que a espécie não realiza uma migração reprodutiva na área amostrada. A ocorrência da

mesma pode estar relacionada mais a uma migração alimentar. Deve-se dar continuidade

aos estudos, no intuito de obter informações mais aprofundadas, que venham a subsidiar

uma poĺıtica racional direcionada a exploração desse importante recurso econômico.

Palavras-chave:
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ESTUDO COMPARATIVO DE INGESTÃO DE BEBIDAS ALCOOLICAS IN-

DUSTRIALIZADAS E SOLUÇÃO DE ETOH A 50% EM RATOS ALBINOS

Autor(es): Andrea Cristiane Galvão1, Cleoneide Higino De Sousa2

Orientador(a): Stenio Saraiva Barros

Preocupante é o fato de que a todo momento estão aparecendo novos tipos de bebidas

e com vários teores de conteúdo alcoólico. Deixa-nos preocupados sabermos que dessa

forma aumenta a oferta da droga, facilitando também o aumento do consumo. Nossa idéia

era verificar a preferência pela bebida com relação ao sabor (doce, amargo etc) e/ou teor

alcoólico, com a intenção de identificarmos se haveria interferência por parte destes fatores

junto ao consumo. Foram utilizados 30 ratos albinos (12 machos, 12 fêmeas e 06 controles

- 03 machos e 03 fêmeas). Os animais tornaram-se dependentes ao etanol conforme técnica

de Barros & Colaboradores, após o que se seguiu a oferta diária de bebidas alcoólicas

industrializadas, numa média de 20 ml de cada tipo. A esses animais também foram

oferecidos água e comida ad-libidum, ao longo de 11 meses. Dos 20 ml de cada tipo de

bebida ofertada diariamente os animais consumiam o seguinte percentual médio diário:

28,87% de cerveja, 28,53% de vinho, 15,08% de aguardente, 11,41% de whisky e 11,11%

de ETOH 50%. De um modo geral as fêmeas consumiam 10% a mais que os machos.

Não existe diferença entre consumo de cerveja (sabor amargo) e vinho (sabor doce) e

nem entre whisky (50% de álcool), aguardente (50% de álcool) e ETOH (etanol a 50%).

Donde conclúımos que o que parece dirigir o consumo é o álcool contido na bebida não

influenciando o sabor amargo, doce etc.

Palavras-chave: Álcool, Bebidas Industrializadas, ETOH
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Análise da ação antib́ıotica do pŕıncipio ativo da Punica Gramatum(romã)

em relação as bactérias orai

Autor(es): Stenio Galdino EugÊnio1, Kenio Costa De Lima, Tamara Pecanha Sharapin

Alves

Orientador(a): Maria Do Socorro C Feitosa Alves

Buscou-se avaliar a ação antimicrobiana “in vivo” do extrato hidroaalcólico da Pu-

nica Granatum “Romã”,fruto de origem tropical já reconhecido cientificamente por sua

ação microbiana.A avaliação foi verificada mediante amostras padrões da microbiota ca-

riogênica isoladas, selecionando-se Streptococos mutans,Streptococos sanguis,Streptococos

sobrinus,Lactobacillus casei,e com saliva total estimulada, de 20 pacientes,sendo todas as

análises realizadas em triplicata, com o objetivo de diminuir a margem de erro, foram

cultivadas em anaerobioseem BHI agar.Utilizou-se o extrato da Romã dilúıdo em two-fold

até 128 diluições, partindo de uma concentração padrão a 0,20%, utilizando como contro-

le positivo o gluconato de clorexidina a 0,12% e como controle negativo água deionizada

estéril.A ação antimicrobiana somada a algumas propiedades inerentes ao fruto, como a

ação antiinflamotória, tornam-se o objetivo base para este estudo, sabendo-se da impor-

tância destas ações frente à prevenção e ao controle de algumas enfermidades bucais, bem

como a busca constante por meios alternativos, eficazes e viáveis que ampliem o campo

de ação preventiva. Todas as linhagens bem como a saliva total recuperada da saliva,

demonstraram-se senśıveis junto ao extrato da Romã, com resultados equivalentes ao glu-

conato de clorexidina 0,12%,sugerindo a importância do estudo fitoterápico dentro dos

programas preventivos.
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ICTIOFAUNA E PRODUÇÃO PESQUEIRA DA PRAIA DE PIPA (TIBAU DO

SUL), LITORAL SUL DO RIO GRANDE DO NORTE

Autor(es): Priscila Izabel Alves Pereira De Medeiros1, Priscila Izabel Alves Pereira De

Medeiros2, Sathyabama Chellappa

Orientador(a): Sathyabama Chellappa

As zonas epipelágicas de alto mar têm poucos nichos e relativamente poucas espécies de

peixes, representando menos de 1% do total da ictiofauna conhecida. Essas espécies são,

em sua maioria, oceanódromas, que se movem por grandes extensões no oceano, consti-

tuindo um importante elo ecológico na cadeia trófica epipelágica. O RN possui um litoral

de 410 Km onde estão localizados 25 munićıpios costeiros e 83 comunidades pesqueiras. O

munićıpio de Tibau do Sul possui 9 locais de desembarque e 200 embarcações. A Praia de

Pipa pertence ao munićıpio de Tibau do Sul, distante cerca de 85 Km de Natal; destaca-se

por apresentar enseadas protegidas por falésias que podem chegar a 30m de altura. Tem

como principais atividades o turismo ecológico, a pesca e comércio. O objetivo do trabalho

é estudar a ictiofauna e a produção pesqueira da Praia de Pipa (Tibau do Sul) litoral sul

do RN. A coleta foi realizada de agosto/00 a julho/01, por meio de obtenção de exemplares

e registro fotográfico, sendo posteriormente identificados com aux́ılio de guias de identifi-

cação. Os dados da produção pesqueira foram obtidos junto ao ESTATPESCA/IBAMA,

analisando a produção dos últimos 05 anos (1995 a 1999). Para a localidade de Pipa foram

registradas 34 espécies. A produção pesqueira de Tibau do Sul nos últimos 5 anos apre-

sentou média anual de 476,48 ton, destacando os anos de 1997 e 1999 com 566,1 e 512,9

ton, respectivamente. A produção pesqueira do munićıpio representa 4,2 % da produção

do Estado.
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Análise Morfológica e Granulométrica de Micropart́ıculas de Quitosana

Obtidas Por Aspersão.

Autor(es): Luciana De Pinho Pessoa1, Luciana De Pinho Pessoa2

Orientador(a): Fernanda Nervo Raffin

RESUMO:

A grande maioria dos fármacos administrados estão representados pela forma farma-

cêutica sólida, devido a sua maior estabilidade e aceitabilidade.

As micropart́ıculas podem ser obtidas por vários métodos de produção sendo uma forma

preliminar para pós, cápsulas, comprimidos e outras formas.

A tecnologia farmacêutica, recentemente vem fazendo uso de micropart́ıculas para libe-

ração controlada de fármacos. O tamanho das part́ıculas reflete a eficácia na utilização dos

pós, além de influir diretamente na velocidade de dissolução e na disponibilidade biológica.

As micropart́ıculas foram obtidas através de soluções de quitosana a 1% e 2% em ácido

acético a 2%, por meio de atomização em um nebulizador Mini spray-dryer Büchi -191

com bocal de 0,7mm com fluxo corrente de 5 ml por min e temperatura de 180◦C. A

análise morfológica das micropart́ıculas foi realizada em um microscópio LEITZ BIOmed-

leica usando lente ocular na capacidade de ampliação 40 X, seguido da observação de 1000

part́ıculas obedecendo o método de FERRET, no estado seco e após intumescimento em

tampão fosfato pH 7,4.

Os resultados evidenciaram predominância de aspecto esférico e tamanhos de part́ıculas

que variaram entre 1,6 a 8,0 µm nas part́ıculas secas e 6,4 a 14,4µm nas intumescidas.

Palavras-chave: Pessôa, L. P., ,
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“Distribuição alélica do gene TFF2 em populações do Rio Grande do Nor-

te”.

Autor(es): Diego De Medeiros Costa1

Orientador(a): Patricia Sotto Mayor Sommer

Os fatores trifoleares constituem uma famı́lia (TFF1, TFF2, TFF3) de protéınas secre-

toras associadas a mucinas. Esses fatores são encontrados predominantemente na região

gastrointestinal e tem papel na manutenção e reparo da mucosa intestinal, promovem a

migracão celular e exercem ainda ação anti-apoptose. Śıntese aberrante destes pept́ıdeos

pode ser observada em diferentes tumores. A utilização da expressão aumentada destes

pept́ıdeos como valor prognóstico está atualmente em debate. Também podem ocorrer mu-

tações somáticas e perda de heterozigose, em particular para o gene TFF1. Este fato sugere

que TFF1 seja um gene supressor espećıfico de tumor gástrico. Os genes (TFF1, TFF2,

TFF3) correspondentes a cada um destes pept́ıdeos encontram-se agrupados no cromosso-

mo 21q22.3 humano em uma região de 50kb. O TFF2 é o único deles que apresenta dois

domı́nios trifoliares e apresenta no ı́ntron 2 uma sequência de 25 pb repetida em tandem

(minisatélite), única no genoma humano. Neste trabalho temos como objetivo estudar o

polimorfismo do gene TFF2 na populacão do Seridó, Rio Grande do Norte utilizando a

técnica do PCR e compará-los a estudos anteriormente realizados em amostras de popula-

ções européias e da população de Natal. Os resultados até o momento encontrados somente

divergem daqueles encontrados na população polonesa, não sendo encontradas diferenças

significativas com as demais populações.
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Influência da intensidade luminosa na atividade locomotora de sagüis (Cal-

lithrix jacchus)

Autor(es): Flávio Freitas Barbosa1

Orientador(a): Alexandre Augusto De Lara Menezes

Para investigar a influência da iluminação ambiental sobre a atividade locomotora do

sagüi foram estudados 4 machos adultos, mantidos em gaiolas individuais sob um ciclo cla-

ro/escuro 12:12 h, com temperatura e umidade controladas. Na fase clara (06:30-18:30 h)

foram testados quatro ńıveis de iluminação ambiental (500, 200, 100, 10 lux com lâmpadas

fluorescentes), durante 14 dias em cada condição. Em todas as condições, a intensidade

luminosa durante a fase de escuro foi menor que 1 lux. A atividade locomotora foi regis-

trada continuamente com um sistema automático (Datacol 3) controlado por computador,

com totalizações a cada 5 min. Os dados foram analisado através da Anova (p<0.05),

do cosinor e do periodograma. A atividade locomotora não mostrou diferença quando os

animais estiveram submetidos aos ńıveis de 500 a 100 lux, enquanto que houve aumento

significativo quando a intensidade caiu para 10 lux. As acrofases calculadas pelo cosinor

distribúıram-se entre 1158 h e 1251 h, sem diferença entre as condições estudadas. A aná-

lise espectral mostrou o componente com peŕıodo de 8 h, que traduz o perfil bimodal da

atividade, em todas as condições exceto para 10 lux. Os resultados sugerem que a manu-

tenção de sagüis em cativeiro requer intensidade luminosa maiores que 100 lux para não

interferir na atividade locomotara espontânea dos animais. A iluminação fraca prejudica-

ria os comportamentos que dependem da visão favorecendo o aumento da atividade para

ocupar o tempo do animal.
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Isolamento e Caracterização de Actinomicetos e Fungos Endof́ıticos de

Aloe vera do Rio Grande do Norte

Autor(es): Alandia Magally Fonseca Moura1

Orientador(a): Patricia Sotto Mayor Sommer

Os microrganismos possuem uma diversidade biológica grandiosa e podem ser encon-

trados no solo, água, tecidos animais e vegetais. Os seres viventes no interior de tecidos

vegetais, principalmente fungos e bactérias os quais não causam dano aparente, são deno-

minados de microrganismos endof́ıticos. Alguns produzem metabólitos secundários como

antibióticos e enzimas que podem ser utilizado na indústria e tem importância biotecno-

lógica considerável. Como metodologia para a realização deste trabalho, foram utilizados

cortes de folhas de Aloe vera previamente esterelizados, dos quais foram isolados acti-

nomicetos e fungos endof́ıticos. Através da técnica do bloco de gelose sobre meio sólido

contendo microrganismos-teste foram realizadas as leituras dos halos de inibição. Para o

teste da atividade lipo-estereolitica as medidas dos halos de precipitação e/ou degrada-

ção do substrato foram realizadas em meio sólido acrescentado de tributiryn e Tween 20

como substrato respectivamente. Resultados: Do total de actinomicetos endof́ıticos iso-

lados 37% apresentaram atividade antibiótica sobre diferentes bactérias: 22,2% inibiram

o crescimento de Bacillus subtillis; 11,1% de Staphylococcus aureus e Candida albicans;

7,4% de Penicillium notatum e 3,7% de Escherischia coli. Das amostras testadas 14,8%

apresentaram boa produção lipo/estereoĺıtica.

Apoio: FAPAM/UFRN
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Cultivo experimental da ostra Cassostrea rhizophorae( Guilding, 1828) em

Galos(Galinhos)/RN

Autor(es): Gislene Freire De Melo1, Crhistiane Andressa Da Silva2, Denis Marcelino Faria3,

Felipe Dias Lucas4

Orientador(a): Guilherme Fulgencio De Medeiros

Cerca de 40.000 sementes de ostra foram obtidas da CONATURA (Sergipe) e colocadas

em 140 cestas plásticas, empilhadas num total de 10 cestas, formando assim 14 pilhas pre-

sas verticalmente. Sendo as mesmas situadas na região entre-marés em Galos (Galinhos).

Mensalmente foi realizada biometria desse material para acompanhar o crescimento. A bi-

ometria das sementes apresentou as seguintes médias mensais: Maio:comprimento:2,3cm;

largura: 2cm. Ińıcio de junho: # ostras médias: comprimento 2,2cm; largura: 1,8cm;

#ostras pequenas: comprimento: 2cm, largura: 1,8cm. Final de junho: #ostras médi-

as: comprimento: 2,4cm, largura: 2cm; #ostras pequenas: comprimento: 1,9cm, largura:

1,5cm Julho: #ostras médias: comprimento 3,1cm;largura: 2,4cm; #ostras pequenas: com-

primento: 2,4cm, largura: 1,8cm. Durante o peŕıodo, a água apresentou uma temperatura

média de 37◦C e salinidade média de 36,0 ppm. Estamos dando continuidade às idas ao

estuário para acompanharmos o desenvolvimento das ostras e assim cultivá-la com sucesso.

E, de acordo com os dados obtidos vemos que o cultivo está obtendo sucesso.
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Caracterização parcial de glicosaminoglicanos sulfatados na lagosta Pa-

nulirus laevicauda.

Autor(es): Vanessa Olinto Dos Santos1, Luciana Pereira Da Silva, Edda Lisboa Leite

Orientador(a): Suely Ferreira Chavante

Os glicosaminoglicanos (GAG) são heteropolissacaŕıdeos constitúıdos por unidades dis-

sacaŕıdicas alternadas de uma hexosamina unida por ligação glicośıdica a um ácido urô-

nico ou a uma galactose. Os principais GAG são: ácido hialurônico(AH), condroitim

sulfato(CS), dermatam sulfato(DS), queratam sulfato(QS), heparam sulfato(HS) e hepa-

rina(HEP). Nosso objetivo é identificar os tipos de GAG presentes na espécie Panulirus

laevicauda segundo uma abordagem anaĺıtica envolvendo eletroforeses em diversos sistemas

de tampões. Os GAG foram extráıdos dos tecidos da lagosta após proteólise com enzima

Maxatase, seguido do fracionamento com resina de troca iônica, na presença de diferentes

concentrações de NaCl (2,0M e3,0M). A análise das frações obtidas (F-2,0M e F-3,0M)

por eletroforese em gel de agarose, tampão PDA (1,3 diamino propano acetato) mostrou

a presença de compostos metacromáticos com migração eletroforética semelhante aos gli-

cosaminoglicanos padrões. Para separar os diferentes GAG, cada fração foi submetida ao

fracionamento com concentrações crescentes de acetona e caracterizados por eletroforese

em diferentes sistemas de tampões. Os resultados preliminares mostraram a presença de

compostos com comportamento eletroforético semelhantes ao CS, HS e HEP, além de com-

postos com migração intermediária entre DS e HS. Esses resultados sugerem a ocorrência de

GAG com caracteŕısticas peculiares e corroboram com dados anteriores obtidos em nosso

laboratório (Chavante,S.F e col., 2000) .
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A análise hematológica pré e pós-tratamento de um grupo de Callithrix

jacchus com Wasting Marmoset Syndrome

Autor(es): Anne Shyrley Ferreira1

Orientador(a): Teresinha Maria De Macedo Guimaraes

A Wasting Marmoset Syndrome (WMS) é uma patologia t́ıpica do Callithrix jacchus

e seus principais sintomas são perda de peso, anorexia, alopecia, diarréia, anemia e uma

maior suscetibilidade a infecções. No Núcleo de Primatologia Callithrix jacchus com sinto-

mas semelhantes aos da WMS, foram divididos em dois grupos e submetidos a uma análise

laboratorial antes e pós-tratamento, um a base de suplementação alimentar (20 dias) e o

outro com o Flotril (7 dias). Amostras foram coletadas através da punção da veia femural

e os parâmetros hematológicos foram determinados pelos métodos convencionais da análise

cĺınica. Os resultados demonstraram um aumento significativo de reticulócitos no decor-

rer de ambos os tratamentos; com relação ao Flotril este dado foi complementado com o

aumento significativo do hematócrito 50 dias após o tratamento. Os ı́ndices de plaquetas

só apresentaram redução significativa (P<0,03) 75 dias após tratamento com a suplemen-

tação, fato explicado pelo retorno do quadro cĺınico inicial. Quanto aos leucócitos totais

só foram encontradas mudanças significativas no grupo do Flotril, sugerindo uma reação

idiossincrásica pelo medicamento. Com relação a análise espećıfica alterações significativas

nos leucócitos foram detectadas apenas no grupo da suplementação. Os dados demons-

tram que os tratamentos efetuados não foram suficientes para melhorar o quadro cĺınico

dos animais, embora eles tenham correspondido positivamente com relação a produção da

série eritrocitária.

Palavras-chave: Callithrix jacchus, Hematologia, Wasting Marmoset Syndrome
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Obtenção de géis e óvulos de quitosana para o uso vaginal

Autor(es): Rachel Juliane Freire Barbosa1

Orientador(a): Fernanda Nervo Raffin

A quitosana, polissacaŕıdeo derivado da quitina, obtida do exoesqueleto de animais

marinhos e insetos, foi utilizada neste estudo como excipiente para óvulo, com objetivo de

promover uma liberação controlada do Metronidazol, por via vaginal. A propriedade de

bioadesão da quitosana às mucosas, pode reduzir a freqüência das aplicações e a quantidade

do fármaco que será administrado. A quitosana auxilia na inibição da fixação da Candida

albicans nas células da mucosa vaginal, prevenindo o desenvolvimento da micose. Os

óvulos, sem o fármaco, foram preparados a partir de soluções de quitosana a 2,5 e 3,5%

m/v em ácido acético a 1,0%. O agente de reticulação, formaldéıdo, foi adicionado em

várias concentrações, 0,5, 0,75 e 1,0% v/v. Propilenoglicol e glicerina nas concentrações

de 5, 10 e 20,0% v/v, foram utilizados como umectantes e para a obtenção de uma melhor

consistência. Como o tempo de reticulação e a quantidade de formaldéıdo são elevados para

as soluções de quitosana a 2,5%, essas preparações foram descartadas devido à toxicidade

do formaldéıdo. O aumento da concentração do poĺımero para 3,5% provoca a formação de

novas ligações cruzadas entre o formaldéıdo e a quitosana. A preparação escolhida para ser

estudada é a que contém glicerina, pois fornece preparações com melhores caracteŕısticas

que o propilenoglicol. Em estudos posteriores essas formulações irão ser avaliadas após a

adição do Metronidazol.

Palavras-chave:
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Bioadesividade “in vitro” da Quitosana e da carboximetilcelulose sódica

Autor(es): Jean Letelier Ribeiro Pereira1

Orientador(a): Fernanda Nervo Raffin

A bioadesão implica na fixação de um sistema portador de fármaco em uma localiza-

ção biológica espećıfica. A superf́ıcie biológica pode ser o tecido epitelial ou um muco na

superf́ıcie de um tecido. A modulação da liberação de um fármaco é obtida com ajuda de

poĺımeros, que promoverão a adesão com o muco aumentando o tempo de contato do fárma-

co com o muco, proporcionando uma maior eficácia. Neste trabalho, utilizou-se amostras

de quitosana (Q) e carboximetilcelulose sódica (CMC) polissacaŕıdeos com propriedades

bioadesivas; visando caracterizar a adesividade dos poĺımeros à mucina (M)(protéına pre-

sente no muco) através da avaliação do comportamento reológico de soluções polimêricas e

misturadas poĺımero-protéına. As soluções de Q e CMC foram obtidas com ácido acético

2% e água respectivamente obtendo concentrações finais de 2,5% e 5,0% (m/v). Soluções

de M 4%(m/v) e da mistura dos poĺımeros com a M para se ter uma concentração final de

4% também foram preparadas. A viscosidade das soluções variou de 25,5 a 231,3 cps, para

a Q, de 2000 a 40500cps para a CMC, de 14 a 85 cps para a mistura M/Q, de 987 a 16354

cps para a mistura de CMC com M, e de 17 a 19 para as soluções de mucina. A solução

de Q, e a de CMC, quando misturadas com a M, turvaram, evidenciando uma precipita-

ção. Em conseqüência, a viscosidade diminuiu, não ocorrendo o sinérgismo reológico nas

concentrações citadas, que caracterizaria a adesão dos poĺımeros à mucina.

Palavras-chave: bioadesividade/quitosana/ CMC/, ,
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Hidroqúımica do Estuário de Curimataú

Autor(es): Geane De Oliveira Silva1

Orientador(a): Carlos Augusto Ramos E Silva

O estuário de Curimataú localizado no munićıpio de Cangueretama, litoral sul do estado

do Rio Grande do Norte, nos últimos anos vêm sofrendo grande influência das atividades

antropogênicas. Estas tem aumentado consideravelmente com a expansão das atividades de

carcinocultura ameaçando a qualidade fisico-qúımica da água. Neste sentido, os resultados

deste trabalho contribuirá para o ordenamento das atividades no estuário de Curimataú e

futuramente, a partir de planejamentos, permitir a sustentabilidade dos recursos naturais,

mantendo um equiĺıbrio com a carcinocultura já implantada, além de fornecer um ambiente

melhor para a fauna e flora nativa deste ecossistema. Para verificar a qualidade da água

a partir de parâmetros como fósforo total, temperatura e alcalinidade, as amostra foram

coletadas na escala longitudinal em seis pontos ao longo do estuário em três profundidades:

superf́ıcie, meio e fundo. Os resultados anaĺıticos produzidos mostraram que as concentra-

ções de fósforo total variaram de 0,4 a 2,4 µM. As maiores concentrações foram observadas

no interior do estuário na camada mais profunda (2,4 µM). Na boca do estuário e na zona

intermediária as concentrações foram baixas (0,4 a 0,7 µM). A temperatura ficou pratica-

mente constante ao longo do estuário, oscilando numa faixa de 26 a 28 oC. Os valores de

alcalinidade variam de 1,6 a 2,4.

Modalidade: CNPq/PIBIC
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Análises f́ısico-qúımicas do Estuário de Curimataú/RN

Autor(es): Sdena Oliveira Nunes1

Orientador(a): Carlos Augusto Ramos E Silva

Por exercer forte atração ao homem, seja pelas belezas naturais ou pelas facilidades que

oferece ao comércio, os estuários vêm sendo ocupados e urbanizados de forma desorganiza-

da do ponto de vista sócio-econômico ambiental. Este trabalho se fundamenta numa área

com um perfil impactante: o estuário de Curimataú/RN. Nos últimos anos com a carci-

nocultura, monocultura canavieira, lançamento de esgotos domésticos e a devastação dos

manguezais, houve um comprometimento com a qualidade dos parâmetros f́ısico-qúımicos

neste local. Então, analisou-se três propriedades: salinidade, pH e oxigênio dissolvido. As

coletas foram feitas em escala longitudinal, em seis pontos ao longo do estuário em três

profundidades: superf́ıcie, meio e fundo. A amostras de salinidade foram lidas com o CTD

e variou de 4 a 30 ao longo do estuário, com menor valor no interior do estuário. O mesmo

cenário foi observado para os valores de pH, que variaram de 6,9 a 7,8. Nas amostras

de oxigênio, utilizou-se o método de Winkler apresentando menores valores no interior do

estuário (99 umol/kg) e maiores na boca deste (159 umol/kg). Este procedimento anaĺıtico

foi feito de acordo com os critérios adotados internacionalmente. Em conjunto, os resul-

tados evidênciam a influência antropogênica no estuário, que precisa de ordenamentos das

atividades para permitir a sustentabilidade dos recursos naturais e um melhor ambiente

para fauna e a flora nativa.

Modalidade: CNPq/PIBIC
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A higienização das mãos na prevenção de infecção em uma unidade de te-

rapia neonatal.

Autor(es): Verônica Guedes Soares1, Verônica Guedes Soares2, Amanda Almeida De M.

Dantas3, Érida Maria Diniz Leite4

Orientador(a): Bertha Cruz Enders

O estudo teve como objetivos identificar os passos da lavagem das mãos realizada pe-

los profissionais e familiares em atividade em uma unidade de terapia intensiva em Natal,

verificar a aderência do procedimento de lavagem às normas da instituição e conhecer as

opiniões dos profissionais e dos familiares sobre a lavagem e as orientações realizadas. As

normas para prevenção de infecção hospitalar recomendadas pelo Ministério da Saúde e

estabelecidas na instituição pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH),

formaram o referencial teórico. Seguindo o delineamento de estudo de caso, 13 profissio-

nais e 3 mães, selecionados intencionalmente foram observados quanto aos elementos da

técnica de lavagem, a situação em que ocorria e o material utilizado. Dentre os 10 elemen-

tos recomendados, apenas 1 foi realizado por todos os profissionais em 100% das ocasiões

observadas e 9 foram observados em alguns profissionais com diversos percentuais de con-

sistência. Entre as mães, 2 realizaram 4 elementos em todas as ocasiões e 6 não foram

observados em nenhuma lavagem. Os profissionais sabem da importância do procedimento

na prevenção de infecção hospitalar e afirmam que orientam as mães ao respeito. 22% não

conhecem o trabalho da CCIH. Conclui-se que o procedimento de lavagem das mãos e o

trabalho da CCIH precisam ser melhor discutidos com os profissionais de forma que as nor-

mas estabelecidas sejam rigorosamente atendidas na unidade por todos que desenvolvem

atividades no local.

Palavras-chave: infecção hospitalar, higienização das mãos, unidade terapia intensiva
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Inibidores de proteases extráıdos da Colocasia esculenta.

Autor(es): Giulliane Rocha Botarelli1, Claudia Martins De Oliveira, Giulliane Rocha Bo-

tarelli2

Orientador(a): Andre Newton Do Monte Negreiros

Os inibidores de proteinases são protéınas ou pept́ıdeos amplamente distribúıdos em

animais, vegetais e microrganismos, que ao interagirem com as enzimas proteoĺıticas, for-

mam complexos estequiométricos inativos. Richardson, 1991, classificou os inibidores de

acordo com suas homologias em 10 famı́lias de inibidores. Essas protéınas têm sido alvo

de estudos que objetivam elucidar suas caracteŕısticas qúımicas e propriedades funcionais

nas plantas, além de suas ações como fatores antinutricionais e aplicação na supressão do

crescimento celular. Os inibidores foram purificados dos tubérculos por extração em NaCl

0,15M, precipitação com sulfato de amônio, cromatografia de troca iônica em CM-Sephadex

C-25, gel filtração em Sephadex G-50 e HPLC equipado com coluna Shim-Pack C-18 de fase

reversa. Foram isolados e caracterizados cinco inibidores de tripsina e quimiotripsina do

tubérculo de Colocasia esculenta,os quais foram denominados de CeTI-A e (CeTI-B) - I, II,

III e IV. CeTI-A apresenta-se como uma protéına de 25kDa estimada por eletroforese em

SDS-PAGE, resistente a temperatura de 95◦C por 60 minutos e a valores extremos de pHs.

CeTI-B são isoformas com massas moleculares que variam de 7-10kDa. As cinco protéınas

foram purificadas e caracterizadas parcialmente e inibiram tripsina e alfa-quimiotripsina

bovina.
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Aplicação da análise fatorial no estudo da dinâmica social em grupos fa-

miliares de Callithrix jacchu

Autor(es): Danielle Thaise Do Nascimento1, Danielle Thaise Do Nascimento2, Helderes

Peregrino Alves Da Silva

Orientador(a): Helderes Peregrino Alves Da Silva

Estudos sobre dinâmica social em Callithrix jacchus apontam a existência de diferen-

ças de perfil comportamental e reatividade ao estresse em função do sexo e da posição

social ocupada pelo animal. Contudo, pouco ainda se sabe sobre o processo de ontogê-

nese comportamental em animais juvenis e sub-adultos, bem como os contextos nos quais

os comportamentos são inicialmente exibidos. Com o objetivo de investigar o padrão de

interações sociais em machos e fêmeas sub-adultos de Callithrix jacchus foi registrado o

comportamento de três pares de fêmeas gêmeas e quatro pares de machos gêmeos, vivendo

em seus respectivos grupos familiares, durante dois meses. A aplicação da Análise Fa-

torial para onze categorias comportamentais(Principal Componente,solução com rotação

VARIMAX dos fatores)resultou na extração de quatro diferentes fatores, que em conjunto

respondem por 57,89% da variabilidade da amostra, e apontam a existência, já nesta fase

do desenvolvimento ontogenético dos animais, de diferentes dimensões comportamentais

nas quais os animais distribuem suas interações sociais: catação e descanso (F1), agressão

e disputa (F2), brincadeira (F3)e alimentação (F4). Estes resultados apoiam a aplicabili-

dade do método para a investigação da dinâmica social nesta espécie, e a existência de uma

distribuição funcional do comportamento social em fases anteriores à maturação sexual em

Callithrix jaccus.

Palavras-chave: Callithrix jacchus, dinâmica social, análise fatorial
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AVALIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA MATERNA PERINATAL PRESTADA ÀS

GESTANTES RESIDENTES NO BAIRRO DE FELIPE CAMA

Autor(es): Tháıse Cristhine Fernandes Galvão1, SÍlvia Regina Cardoso De Oliveira2, Sulene

Cunha Souza, CećIlia Cardinale Lima De Melo3

Orientador(a): Tecia Maria De Oliveira Maranhao

Objetivo:Avaliar a assistência materna perinatal prestada às gestantes residentes no

bairro de Felipe Camarão no ano de 2000.Metodologia:Os dados foram coletados das De-

clarações de Nascidos Vivos da Secretaria Municipal de Saúde de Natal durante o ano

de 2000.Resultados:No total ocorreram 1260 nascimentos no ano de 2000, predominando

mães (53%) na faixa etária de 20-29 anos. Quanto à realização de pré-natal observou-se

que 41,83% das gestantes realizaram mais de 06 consultas. Ao pesquisar-se o local do par-

to, observou-se que 36% dos partos ocorreram na Unidade Mista de Felipe Camarão.Com

relação ao tipo de parto, 79,44% foram vaginais e 20,56% foram cesáreas. A duração da ges-

tação em 92,54% das mulheres foi de 37-41 semanas. Dos recém-nascidos, 83,89% tiveram

peso entre 2500-3999g. O Apgar no 1o minuto ficou entre 8-10 em 76,67% dos recém-natos,

e 96,03% tiveram Apgar entre 8-10 no 5ominuto.Conclusão:Verificou-se uma maior preva-

lência de ı́ndices favoráveis com relação à assistência materno-infantil no referido bairro,

embora a taxa de cesáreas seja maior do que o estabelecido pela OMS (15%). Tendo a

Unidade Mista um número de leitos suficiente para atender a população de gestantes do

bairro, todos os partos normais deveriam ocorrer naquela instituição. Uma campanha de

esclarecimento sobre o potencial de resolutividade das unidades de saúde municipais faz-se

necessário a fim de suscitar credibilidade da população e tornar os investimentos públicos

mais custo-efetivos.
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IMPLICAÇÕES DA GRAVIDEZ E MATERNIDADE SOBRE AS CONDIÇÕES

DE VIDA E SAÚDE DAS ADOLESCENTES DE NATAL - RN

Autor(es): SÍlvia Regina Cardoso De Oliveira1, Tháıse Cristhine Fernandes Galvão2, Sulene

Cunha Souza, CećIlia Cardinale Lima De Melo3

Orientador(a): Tecia Maria De Oliveira Maranhao

A fim de analisar as conseqüências psicossociais da maternidade durante a adolescência,

foram estudadas retrospectivamente 10 mulheres com antecedente de gravidez na adoles-

cência (grupal) e parto na Maternidade Escola Januário Cicco(MEJC) no ano de 1996 e

prospectivamente 50 adolescentes puérperas (grupo II) que tiveram parto na MEJC no

peŕıodo de junho de 2000 a junho de 2001. Através de aplicação de protocolo contendo

variáveis relacionadas à sexualidade, descoberta da gravidez, reação familiar e do compa-

nheiro e aspectos sócioeconômicos, obteve-se os seguintes resultados: a faixa etária pre-

dominou de 17 a 19 anos nos dois grupos; 60% eram casadas; 50% no grupo I e 64% no

grupo II não completaram o 1o grau e pertenciam a famı́lias cujas rendas variavam de 1

a 2 salários mı́nimos. A interrupção dos estudos como decorrente à gravidez ocorreu em

90% do grupo I e 56% no grupo II; tendo 40% do grupo I e 12% do grupo II buscado

empregos eventuais. Apesar de muito jovens 60% do grupo I e 64% do grupo II desejavam

a gravidez, 70% e 52% respectivamente não usavam contraceptivos. Quanto aos parceiros,

tinham principalmente entre 17 e 19 (grupoI) e entre 20 e 21 anos (grupoII) e em 80% dos

casos apoiaram suas companheiras. Das mulheres avaliadas em média 82% referiram ter

tido algum apoio familiar. Os resultados indicam que a gravidez na adolescência resulta

em riscos emocionais e sociais e sugerem a necessidade de ações que minimizem os efeitos

sócio-econômicos negativos.
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Um sistema por telemetria para registro da atividade motora de pequenos

primatas: testes de campo

Autor(es): Jeanny Symara Alves De Vasconcelos1, Flávio Freitas Barbosa2, Kaiser Magalde

Costa Magalhães

Orientador(a): Alexandre Augusto De Lara Menezes

O estudo dos ritmos da atividade motora requer registros automáticos de longa duração.

Para o registro de animais em grupo, os sensores comuns não podem ser utilizados pela

impossibilidade de identificar os indiv́ıduos nos registros. Para superar essa dificuldade, foi

desenvolvido um sensor de movimento por telemetria O sensor consta de um transmissor

miniatura (Telecontrolli RT4 433.92) e um circuito oscilador e uma pilha de máquina

fotográfica que foram montados no interior de uma pequena caixa plástica. O peso total

do conjunto (25,5 g) permite que seja facilmente carregado pelo sagui, ao qual a caixa fica

presa por um sistema de alças. O sinal do sensor é registrado através do sistema de coleta

de dados Datacol 3 dispońıvel no laboratório. Após os testes de bancada realizados pelo

bolsista que projetou e construiu o conjunto, o sensor foi colocado em um animal para

testes de funcionamento real. O animal foi mantido em uma gaiola de arame com água e

comida dispońıveis à vontade. A atividade do animal foi registrada através do transmissor

e também pelo sensor de movimento por infravermelho atualmente em uso, para fazer-se

uma comparação dos resultados. Os dados obtidos mostraram que o transmissor funcionou

adequadamente, obtendo-se um perfil de distribuição da atividade semelhante ao do sensor

de referência. Os valores mostraram-se mais elevados, indicando que o transmissor é mais

senśıvel do que o sensor de movimento.
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Avaliação da Necessidade de Tratamento Ortodôntico: Um Estudo Piloto

Autor(es): Arthur Costa Rodrigues Farias1, Rejane Bezerra De Lima, Angela Cristina

Pinto De Paiva

Orientador(a): Kenio Costa De Lima

Atualmente, o Índice de Necessidade de Tratamento Ortodôntico (IOTN) é amplamen-

te utilizado tanto com objetivos cĺınicos, como epidemiológicos. Este ı́ndice apresenta dois

componentes: estético e de saúde dental. Seu componente estético (AC) evidencia exclu-

sivamente a estética dentária. O componente de saúde dental (DHC) objetiva graduar as

más oclusões e suas repercussões estéticas, bem como avalia os indiv́ıduos que seriam mais

beneficiados com tratamento ortodôntico tomando como base a severidade do caso. O ı́n-

dice preconizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para se avaliar as anomalias

dentofacial é o Índice de Estética Dental (DAÍ), o qual avalia as caracteŕısticas oclusais,

a ausência dentária e problemas de espaço. Diante da disponibilidade de vários ı́ndices,

e levando-se em consideração as suas caracteŕısticas, faz-se necessário a realização de um

estudo que confronte um ı́ndice que analisa um componente estético e dentário e o ı́ndice

preconizado pela OMS. Para este fim, um estudo piloto foi realizado no Grupo Escolar Nes-

tor Lima na cidade do Natal, onde escolares na faixa etária de 12 anos, foram examinados

em relação a prevalência e severidade das más oclusões e avaliados a partir de correlações

entre DAÍ/IOTN - DHC, DAÍ/IOTN - AC e IOTN-DHC/IOTN-AC. Os resultados mos-

traram que a caracteŕıstica oclusal mais freqüente apontada pelos ı́ndices foi a deficiência

de espaço. Além do âmbito desse estudo, temos a proposta de encaminhar as crianças, que

apresentaram as maiores severidades dentofaciais, para faculdade de odontologia da UFRN

onde poderão ser oferecidos tratamentos e trabalhos de orientação odontológicas.
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ISOLAMENTO DE UM INIBIDOR DE PAPAÍNA EM SEMENTES DE LEU-

CENA (LEUCAENA LEUCOCEPHALA)

Autor(es): Luis Wagner Ferreira Guimaraes1, Celton Pereira De Moura2

Orientador(a): Mauricio Pereira De Sales

Os inibidores são extensivamente estudados por causa do papel que exercem na resis-

tência de plantas contra a herbivoria de mamı́feros, insetos e patógenos. Neste trabalho

inibidores de proteinases foram detectados por meio da inibição da papáına, tripsina e qui-

motripsina e isolado um inibidor de papáına. As protéınas da farinha das sementes foram

estráıdas e fracionado com sulfato de amônio nas faixas de 0-30%, 30-60%. Após diálise

e liofilização, a concentração das protéınas foi medida, usando método desenvolvido por

Bradford (1976). Nos ensaios de inibição da papáına, tripsina, quimotripsina e extrato de

intestinos de larvas M.mimosae, C.maculatus e Z.subfasciatus foram usados como substra-

to a azocaséına a 1%. Nos ensaios de inibição das atividades enzimáticas em extrato de

intestinos de larvas de A.obtectus e Bicudo (A.grandis) e extrato de fêmeas de Nematóides

(M.incognita e M.javanica) foram usados como substrato o CBZ-Phe-Arg-MCA. Uma Cro-

matografia em Papáına-Sepharose foi feita e o pico com atividade anti-papainásica isolado.

Os resultados mostraram que a fração 30-60% inibia a papáına (76%), tripsina (65%) e

quimotripsina (18%). A fração inibiu as enzimas de C. maculatus (50%) e Z. subfasciatus

(72%), e inibiu fracamente as enzimas do M. mimosae (18%). As enzimas do Bicudo foi

inida em torno de 28% e as enzimas de nematóides não foram inibidas. Um pico proteico

com atividade anti-papainásica de 67% foi isolado.

Palavras-chave: Leucena, Anti-metabólicos, Inibidores de papáına
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CONHECIMENTO DO ENFERMEIRO SOBRE SEU PAPEL EM FUNÇÕES

ESPECIALIZADAS

Autor(es): Andreza Viviane Monteiro Costa1, Priscilla Augusta Da Rocha Alves2, Priscila

Nunes Miranda3

Orientador(a): Rosalba Pessoa De Souza Timoteo

O presente estudo é resultado do trabalho da disciplina Enfermagem em projetos es-

peciais I do tipo exploratório-descritivo. Objetiva verificar o conhecimento do enfermeiro

especialista acerca do seu papel na equipe de saúde, o conhecimento de suas competências;

e que fatores são condicionantes à sua escolha em trabalhar em unidades especializadas.

Foi desenvolvido, em Hospital Universitário de Natal/RN.O instrumento de coleta de da-

dos utilizado foi um questionário estruturado por perguntas abertas e fechadas, sendo os

dados coletados de acordo com a disponibilidade dos entrevistados. Os resultados apontam

que os enfermeiros não expressaram de forma direta as suas competências, principalmente

no que se refere a ética, poĺıtica e técnica. A opção pessoal foi colocada como fator de

maior relevância na escolha destes profissionais em atuarem nos setores especializados. De

forma unânime, os entrevistados responderam que a qualificação profissional é importante

para o desenvolvimento do seu trabalho. Conclui - se que os entrevistados embora não

tendo expressado de forma ńıtida as competências que lhes são atribuidas enquanto es-

pecialistas, reafirmaram a importância de verificar a necessidade de um aprofundamento

e ou aperfeiçoamento profissional, tanto para um melhor desenvolvimento do processo do

trabalho quanto para o exerćıcio individual do enfermeiro especialista, reforçando assim as

tendências dos profissionais de buscar, rever e adquirir novos conhecimentos.

Palavras-chave:
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FORMAÇÃO DE CALOS A PARTIR DE DIFERENTES CONCENTRAÇÕES

DE AUXINA (2,4-D) EM MAMOEIRO DO TIPO “TAINUN

Autor(es): Tatiana Barbosa GalvÃo1, Silvia Aranha2

Orientador(a): Magdi Ahmed Ibrahim Aloufa

O emprego de calo e regeneração, destaca-se nos protocolos voltados para transforma-

ção. Em mamoeiro a produção de calo varia de acordo com a variedade e o explante,

particularizando para cada espécie de mamoeiro um protocolo ideal de obtenção de ca-

lo. O objetivo foi desenvolver um protocolo para formação de calo, a partir de diferentes

concentrações de 2,4-D. As sementes de mamão foram germinadas e mantidas em casa de

vegetação, coletadas cinco dias após a germinação. Os hipocótilos foram utilizados como

explantes. Estes foram desinfestados em câmara estéril com álcool a 70% e hipoclorito

de cálcio a 3%, reduzidos a 0,5cm de comprimento e imersos em solução de Rifampicina

(300mg/L) por 24 h. Os explantes foram inoculados em meio MS reduzido à metade,

enriquecido com solução vitamı́nica LH, sacarose, inositol e solidificado com agar. Seis

diferentes concentrações de 2,4-D foram utilizadas: 0; 1,5; 4; 7; 10 e 18mg/L. A taxa de

contaminação média foi de 6,9%. A taxa de conversão variou nas diferentes concentra-

ções, em que as maiores conversões foram observadas nos tratamentos 10; 7 e 1,5 mg/L.

Os dias para conversão variou de 6 a 22, sendo menor nas concentrações 1,5; 4 e 10. O

peso dos calos após 41 dias foi maior nas concentrações 10 e 1,5 mg/L. Independente do

2,4-D, verificou-se o aparecimento de calo em todas as concentrações testadas, porém as

concentrações 10 e 1,5mg/L demonstraram ser mais adequadas na produção de calo.

Palavras-chave: Silvia de Araújo Aranha Cunha Lima, ,
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Presença de Glicosaminoglicanos em Ĺıquidos Pleurais de Origens Transu-

dativa e Exsudativa

Autor(es): Elizabeth Maria Maia De Albuquerque1, Ana Katarina Menezes Da Cruz2,

Wogelsanger Oliveira Pereira3, Fernanda Haidyne De Albuquerque Parentes Fortes4

Orientador(a): Fernanda Wanderley De Oliveira

O derrame pleural é classificado em transudato ou exsudato de acordo com a patolo-

gia que o causou. Segundo a literatura os ĺıquidos pleurais (LP) exsudatos apresentam

maior quantidade de glicosaminoglicanos (GAG) que os LP transudatos. Objetivamos ve-

rificar a presença dos GAG em LP de diferentes patologias e avaliar a importância destes

como marcadores, úteis para a diferenciação entre derrames transudativos e exsudativos.

Os LP foram coletados por toraxcentese e classificados. As protéınas foram eliminadas

por proteólise com maxatase e TCA. Os GAG foram obtidos por precipitação com etanol;

identificados através de eletroforese em gel de agarose no tampão PDA e degradação com

hialuronidase. O teor de ácidos urônicos/GAG nas amostras foi estimado pela reação do

carbazol (DISCHE, 1947). Nos LP transudato e exsudato foram detectados ácidos hia-

lurônicos (AH) com diferentes migrações eletroforéticas; além de outro GAG com migração

intermediária entre condroitim e dermatam sulfato. As concentrações de GAG encontra-

das para LP transudato e exsudato são em torno de 7,5 g/l e 1,5 g/l, respectivamente.

Apesar de distintas mobilidades eletroforéticas, os AH foram totalmente degradados pela

hialuronidase, sugerindo que estes possuem diferenças moleculares. Com o uso de metodo-

logias espećıficas e senśıveis, maiores informações sobre o tipo, concentração e a estrutura

dos GAG serão obtidas, favorecendo assim a utilização destes como marcadores dos LP de

diferentes patologias.
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PROTEÍNAS ANTI-METABÓLITOS EM SEMENTES DE ESPÉCIES VEGE-

TAIS FLORESTAIS

Autor(es): Fabiano De Moura Teixeira1, Uaska Bezerra Da Silva2, Ingrid Wilza Leal Be-

zerra, Adeliana Silva De Oliveira

Orientador(a): Mauricio Pereira De Sales

Inibidores de proteinases, Inibidores de amilases e Lectinas de sementes são protéınas

anti-metabólicas cujos genes são candidatos nos programas de melhoramento de plantas

cultivadas. Por meio de ensaios in vitro essas protéınas foram detectadas em extratos pro-

téicos de farinhas de sementes florestais: Faveleira, Gameleira, Jurema, Chichá, Mulungu

e Tamboril. Nos ensaios inibitórios foram usados as enzimas: papáına, tripsina, amilase

pancreática e amilase salivar que são enzimas. Também foi utilizado extratos enzimáticos

de larvas dos gorgulhos C.maculatus e Z.subfasciatus. Para os testes de hemaglutinação

(atividade lect́ınica) foram utilizados sangue humano tripsinizados dos tipos A, AB e O. Os

resultados mostraram que extrato de Gameleira inibiu fortemente a a-amilase pancreática

(82%) e a a-amilase salivar (70%), as outras fontes inibiram fracamente as enzimas. As

amilases de larvas de Z. subfasciatus foram inibidas em 60% pela Gameleira e as de C. ma-

culatus foram inibidas por Gameleira (29%), Tamboril (25%) e Mulungu (20%). A tripsina

foi inibida por Jurema (93,3%), Faveleira (89,5%), Mucuna (88,7%), Chichá (79,5%), Mu-

lungu (72,8%), Tamboril (48%) e Gameleira (40,2%). A papáına foi inibida por Tamboril

(94,9%), Gameleira (89,7%), Mucuna (86,3%), Jurema (81,6%), Chichá (67,5%) e Mulungu

(54,3%). A atividade hemaglutinante foi detecta contra sangue A em Mulungu, Mucuna e

Tamboril; contra sangue AB em Mulungu, Tamboril; e contra sangue O em Tamboril.
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ADOLESCENTE GRÁVIDA: PROBLEMAS VIVENCIADOS DURANTE O PRE-

PARTO

Autor(es): Hirlia Paiva De Andrade Souza1, Cintia Cristiane Ferreira Vaz2

Orientador(a): Akemi Iwata Monteiro

A incidência de adolescentes grávidas em nosso páıs vem crescendo como passar dos

anos, sendo um problema dif́ıcil de se enfrentar devido à falta de experiência das mesmas.

A partir deste fato, surgiu a questão da importância de um tratamento mais especializa-

do para essas jovens, a fim de minimizar as dificuldades existentes nessa fase, tanto da

adolescência quanto da gravidez. Assim o estudo teve como objetivo descrever as experi-

ências vivenciadas pelas adolescentes no peŕıodo do pré-parto. A metodologia abordada

foi do tipo descritiva-exploratória, sendo a amostra constitúıda por adolescentes grávidas

no peŕıodo de pré-parto, numa instituição hospitalar do munićıpio de Natal.Constatamos

que essas adolescentes apresentaram sentimentos de ambivalência ao relatarem que sen-

tiam felicidade, ao mesmo tempo que sentiam vergonha, medo dos pais e dúvida. Com

relação as necessidades psicossociais, 99% da amostra referiu sentir-se sozinha no peŕıodo

do pré-parto. Quanto a assistência de enfermagem, observamos uma ausência no cuidado

prestado às adolescentes grávidas nesse peŕıodo por parte das enfermeira. Desta forma, o

cuidado direto passa a ser desempenhado pelas demais categorias de enfermagem.
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TRIAGEM DE HEMOGLOBINOPATIAS EM DOADORES DE SANGUE

Autor(es): Ana Cristina Santos Fernandes1, Susiane De Santana Moreira2, Micheline Ma-

teus Barbosa3

Orientador(a): Tereza Maria Dantas De Medeiros

Estudos realizados em diferentes regiões do Brasil evidenciam uma grande variedade de

hemoglobinas anormais, sendo as hemoglobinas S e C as mutantes genéticas mais comuns.

Com a finalidade de investigar a prevalência de hemoglobinas anormais em doadores de

sangue realizou-se um estudo em 1.645 doadores de sangue do Centro de Hematologia e

Hemoterapia do Rio Grande do Norte - HEMONORTE. As amostras de sangue coletadas

em EDTA foram submetidas à eletroforese de hemoglobina em acetato de celulose utilizan-

do tampão Tris-EDTA-Borato pH 8,5 e tempo de corrida de 30 minutos sob a diferença

de potencial de 300 volts. O reconhecimento das hemoglobinas foi feito mediante o em-

prego de padrões eletroforéticos conhecidos analisados simultaneamente. As amostras que

apresentaram hemoglobinas anormais foram analisadas mediante o teste de solubilidade

e eletroforese em gel de ágar pH 6,2. Dentre os 1.645 doadores de sangue analisados 39

(2,37 %) eram portadores de hemoglobinas anormais: 34 (2,07 %) Hb AS, 04 (0,24 %)

Hb AC e 01 (0,06 %) Hb AD. Os resultados desse estudo demonstram a importância da

identificação de hemoglobinas anormais entre doadores de sangue, bem como a necessidade

da implantação de programas de estudo populacional para detecção de hemoglobinopatias

possibilitando a divulgação e a conscientização dos portadores assintomáticos.
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Detecção do DNA do papilomav́ırus humano (HPV) em mulheres com exame

citológico normal

Autor(es): Thales Allyrio Araújo De Medeiros Fernandes1, Samara Bezerra2

Orientador(a): Jose Verissimo Fernandes

A infecção pelo papilomav́ırus humano (HPV) se apresenta como uma das doenças

sexualmente transmisśıveis mais freqüentes em todo o mundo, destacando-se pela sua for-

te associação com câncer do colo uterino. O diagnóstico citológico constitui-se no método

mais utilizado na rotina laboratorial para detectar alterações que possam oferecer indicação

presentiva de infecção pelo HPV, apresentando, no entanto, baixa sensibilidade e especifi-

cidade. Nesse estudo foram analisados espécimes cervicais de 68 mulheres, com citologia

normal atendidas no Hospital Luis Antônio, durante o peŕıodo de agosto a dezembro de

2000. Foram obtidas células cervicais, das quais extraiu-se o DNA, pelo método de Banerjee

et al., 1995, modificado. Aĺıquotas do DNA foram submetidos a uma reação em cadeia da

polimerase (PCR) utilizando-se iniciadores designados PCO3+ e PCO4+, que permitem

amplificar um segmento de 110 pb do gene da b-globina humana, utilizada como controle

da extração, e os iniciadores degenerados MY09/11, que flanqueiam um segmento de 450

pb do gene L1 do v́ırus, uma seqüência altamente conservada entre os HPVs genitais. Do

total de amostras analisadas, 8 (11,8%) se mostraram positivas para o DNA do v́ırus e 60

(88,2%) foram negativas.Os resultados revelam que uma parcela significativa das mulheres

pesquisadas, mesmo apresentando citologia normal, se mostrou infectada pelo HPV.

Modalidade da bolsa: CNPq / Balcão
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Obtenção de plantas transgênicas de Nicotiana tabacum homozigotas para

um transgene em antisense de tiorredoxina citoplasmática.

Autor(es): Aulus Estevão Anjos De Deus Barbosa1

Orientador(a): Paulo Sergio Marinho Lucio

Tiorredoxinas são protéınas de baixo peso molecular e que contém uma ponte dissulfidi-

ca extremamente reativa no seu śıtio ativo altamente conservado-Trp-Cys-Gly-(Ala/Pro)-

Pro-Cys-(Lys/Arg). A obtenção de plantas transgênicas de Nicotiana tabacum com o gene

da tiorredoxina citoplasmática h1 em antisense foi uma tentativa de identificar a função

destas enzimas em plantas superiores. No entanto, as plantas obtidas não mostraram total

inibição da expressão genica. Neste trabalho, plantas antisense da primeira geração foram

autofecundadas e obtidas as sementes da segunda geração. As sementes de 5 plantas da

F2 foram germinadas in vitro em meio MS30 seletivo contendo o antibiótico canamicina.

As plantas transgênicas contém também um gene de resistência ao antibiótico canamicina.

Os transgenes inseridos se comportam neste caso como genes completamente dominantes.

Portanto, se uma planta é homozigota para o gene de resistência, e visto que o gene antisen-

se está fusionado a ele, toda a sua progênie deverá ser resistente ao antibiótico canamicina.

Os resultados da análise dessas plantas mostraram que nenhuma delas era homozigota pa-

ra o gene em antisense integrado no genoma. Observou-se que em uma delas a proporção

fenot́ıpca obtida caracteriza uma situação de dupla inserção do transgene. A geração F3

desta planta, de acordo com a disjunção do gene de resistência, proporcionou a obtenção

de plantas homozigotas.
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ESTUDOS DO POLIMORFISMO DO CODON 72 DO GENE DA P53 NA PO-

PULAÇÃO DE NATAL,RN

Autor(es): André Luiz Silva Davim1, Maria Emı́lia Teixeira Bezerra2

Orientador(a): Rosely De Vasconcellos Meissner

O gene supressor tumoral p53 apresenta um polimorfismo no códon 72 o qual poderá

codificar arginina (Arg) ou prolina (Pro). Estudos populacionais têm demonstrado que as

freqüências dos dois alelos são significantemente diferentes entre populações de diferentes

regiões e grupos étnicos. Alguns genótipos têm sido associados a uma maior susceptibili-

dade de desenvolver determinados tipos de câncer, como o de colo do útero. O objetivo

deste estudo foi determinar a freqüência deste polimorfismo na população de Natal-RN.

DNA extráıdo do sangue periférico de 42 voluntários saudáveis (7 mulheres e 35 homens)

foi amplificado pela reação da polimerase em cadeia empregando um par de primers que

flanqueiam o códon 72. O fragmento obtido de 279 pb foi submetido à digestão com a

enzima de restrição BstUI que cliva o śıtio CGCG presente apenas quando o códon 72

codifica para Arg. Os resultados foram visualizados após eletroforese em gel de poliacrila-

mida e coloração pela prata. Das amostras analisadas 7 eram Pro/Pro e 35, Arg/Pro. Não

foi detectado o genótipo Arg/Arg na amostra analisada.Uma das explicações seria devido

ser menos freqüente na população e a amostragem pequena. Outra explicação seria estar

ocorrendo digestão parcial das Arg/Arg de forma que as mesmas deram o padrão esperado

para heterozigoto. As duas hipóteses estão sendo investigadas.
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ESTUDO DE ENDO, EXO-GLICOSIDASES E SULFATASES NO INVERTE-

BRADO MARINHO Equinometra lucunter

Autor(es): Roberta Taveira Travassos Cruz1, Roberta Taveira Travassos Cruz2, Luiz Ro-

berto Diz De Abreu

Orientador(a): Luiz Roberto Diz De Abreu

Os glicosaminoglicanos são heteropolissacaŕıdeos constitúıdos por unidades dissacaŕıdi-

cas repetitivas onde um dos reśıduos é uma hexosamina e o outro um ácido urônico ou um

açúcar neutro. A presença de enzimas com atividade degradativa sobre glicosaminoglicanos

já foi identificada em bactérias, invertebrados e mamı́feros. Objetivamos verificar a existên-

cia destas enzimas neste organismo. Assim, 135,5g de gônodas de ouriço preto foram homo-

geneizados com dois volumes de tampão acetato de Sódio 0,1M, pH5,0 e centrifugado a 10,6

x g durante 30 min. O sobrenadante foi fracionado com diferentes saturações de sulfato de

amônio. Os precipitados obtidos de cada saturação, foram ressuspensos no mesmo tampão

e dialisados durante 18 horas a 4◦C. Para a caracterização enzimática destas frações foram

utilizados para-nitro-fenil derivados de açúcar, glicosaminoglicanos e fração polissacaŕıdica

da alga marinha Spathoglossum schroederii. A F-I apresentou melhor atividade sulfatásica

e b-glucosaminidásica; F-II sulfatásica, glucopiranosidásica e b-glucosaminidásica; e F-III

b-glucosaminidásica. A fração F-II foi submetida à cromatografia hidrofóbica e elúıda com

um gradiente decrescente de sulfato de amônio (2M-0M). Heparam e condroitim sulfatos,

foram degradados pela F-III. As frações F-II e F-III, degradaram o polissacaŕıdeo algal.

Na cromatografia hidrofóbica, a atividade sulfatásica foi elúıda, separadamente, com cerca

1,6 M de sulfato de amônio.
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ESTUDO DE ENDO E EXO-GLICOSIDASES EM TECIDOS MUSCULARES

DO ISÓPODA MARINHO Bathynomus giganteus

Autor(es): Márcia Amanda Costa De Azevedo1, Márcia Amanda Costa De Azevedo2, Luiz

Roberto Diz De Abreu

Orientador(a): Luiz Roberto Diz De Abreu

Glicosaminoglicanos são heteropolissacaŕıdeos, constitúıdos por unidades repetitivas de

dissacaŕıdeos. Ns algas marinhas encontramos carboidratos complexos, chamados polissa-

caŕıdeos aćıdicos. No catabolismo destes compostos, estão envolvidas diferentes enzimas

agindo de forma coordenada e sequêncial. Nosso objetivo é verificar a presença de ativi-

dades glicosidásicas e sulfatásicas no isópoda marinho Bathynomus giganteus. Cerca de

58,2 g de músculo foi homogeneizado com 2 volumes de tampão acetato de sódio 0,1 M

pH 5,0. Em seguida, o material foi centrifugado a 27.000 x g, 4 oC durante 30 min.. O

sobrenadante foi submetido a fracionamento com sulfato de amônio. O precipitado re-

sultante de cada fracionamento foi ressuspenso no mesmo tampão e dializado durante 18

horas a 4 oC. As frações foram então submetidas a ensaios enzimáticos com substratos

sintéticos e naturais. A fração F-50 foi sequêncialmente submetida a cromatografia de

Octyl-sepharose 4FF, a cromatografia de Heparina sepharose CL-6B, e a cromatografia

de Concanavalina A-sepharose. Com os substratos sintéticos soménte F-50 degradou o p-

nitrofenil b-Nac-glucosamińıdeo. Heparam sulfato, condroitim sulfato e dermatam sulfato

não foram degradados. Porém, F-80 degradou o polissacaŕıdeo algal. Obtivemos, com as

cromatografias, ótimo isolamento da atividade b-Nac-glucosaminidásica.
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Padronização de uma técnica alternativa para extração do DNA de célu-

las endocervicais.

Autor(es): Samara Bezerra1, Thales Allyrio Araújo De Medeiros Fernandes2

Orientador(a): Jose Verissimo Fernandes

A detecção de seqüências de ácidos nucléicos em espécimes biológicos é um método lar-

gamente utilizado no diagnóstico cĺınico e em pesquisa laboratorial. Estas seqüências po-

dem ser pesquisadas por diversas técnicas utilizadas em biologia molecular, destacando-se

a reação em cadeia da polimerase (PCR). Para que estas seqüências possam ser analisadas,

as moléculas de ácidos nucléicos precisam ser extráıdas e purificadas de outros componen-

tes que, por ventura, possam interferir na reação. Estabeleceu-se um protocolo alternativo

de execução simples e de baixo custo, que se mostrou adequado para a extração do DNA

de células da mucosa cervical uterina. O referido protocolo foi estabelecido com base em

um método padronizado no kit comercial Genomic PrepTM (Amersham Pharmacia), com

as seguintes modificações: a solução de extração foi substitúıda por um tampão de lise

(Tris-HCl 50mM, EDTA 1 mM e Triton X-100 0,5%) e solução TEP (Tris-HCl 10mM,

EDTA 10 mM e 200mg/mL de proteinase K), dispensou-se o uso de RNAse e a precipita-

ção do DNA foi feita com álcool isoproṕılico. A capacidade de amplificação do DNA foi

avaliada por PCR para um segmento do gene da b-globina humana, utilizando-se os inicia-

dores PCO3+/PCO4+. De um total de 195 espécimes analisadas, obteve-se a amplificação

em 173 (88,7%) dos casos. Os resultados mostram que esse método, além de se mostrar

relativamente eficiente, apresenta a vantagem de ser de baixo custo e de fácil execução.

Modalidade da Bolsa: CNPq / Balcão
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Distribuição diária da atividade locomotora e da marcação de cheiro em

dois casais de sagüis durante

Autor(es): Patŕıcia De Oliveira Shimizu1

Orientador(a): Carolina Virginia Macedo De Azevedo

A atividade locomotora e a marcação de cheiro em sagüis mostram ritmicidade circa-

diana. A atividade se expressa com padrão bimodal e pode sofrer modificações em sua

freqüência de acordo com a condição reprodutiva da fêmea. A marcação de cheiro tem

função de comunicação, possibilitando a identificação da condição reprodutiva da fêmea.

Com o objetivo de verificar a existência de modulação do ritmo circadiano da atividade

locomora e da marcação de cheiro pelo ciclo ovariano foram observados dois casais cativos

de sagüis no Núcleo de Primatologia da UFRN, sob condições ambientais naturais. As

observações ocorreram em dois dias semanais não consecutivos na fase ativa dos animais

durante 3 meses. As fases do ciclo ovariano foram determinadas através da dosagem dos

ńıveis fecais de progesterona (método ELISA). As fêmeas foram submetidas à cirurgia de

ligadura de trompas para impedir a gestação durante o estudo. Foi identificado 1 ciclo

ovariano para cada fêmea de cada casal. As freqüências dos comportamentos foram re-

gistradas em intervalos horários de 15 min, sendo constrúıdas séries temporais que foram

analisadas por inspeção visual. A análise sugere a ausência de flutuações regulares nos

perfis diários destes comportamentos entre as fases do ciclo. Entretanto, estes resultados

são preliminares, sendo necessário continuar o estudo com número maior de ciclos e casais

para verificar a existência de modulação infradiana sobre a expressão do ritmo circadiano

destes comportamentos.

Palavras-chave:

1Aluno(a) PIBIC Local
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O discente na construção de um novo modelo pedagógico na saúde

Autor(es): JoÃo Danyell Dantas Da Silva1, José Jailson De Almeida Júnior2, Senei Da

Rocha Henrique3, Danniele Cristine Medeiros Da Costa Dantas4

Orientador(a): Francisca Valda Silva

Este trabalho é resultado da experiência vivida por acadêmicos dos cursos de Enferma-

gem, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia e Psicologia. Será apresentada a Metodologia da

Problematização, que é baseada no Método do Arco, de Charles Maguerez, na concepção

discente como agente construtor do processo pedagógico empregado na experiência edu-

cacional da disciplina Saúde e Cidadania (SACI), proporcionada pelo Projeto UNI-Natal,

ofertada pelo Departamento de Saúde Coletiva do Centro de Ciências da Saúde, dentro

do Programa Institucional de Educação, Saúde e Cidadania (PESC), cadastrado na Pró-

reitoria de Extensão (PROEx/UFRN). Esse processo é uma seqüência dividida em cinco

fases: observação da realidade social; pontos-chaves; teorização; hipóteses de encaminha-

mento, e aplicação à realidade. Na Metodologia da Problematização são inclúıdas questões

referentes à saúde pública, como também à cidadania. Nesse processo de aprendizagem as

experiências e conhecimentos que embora não sejam tratados na academia como espećıficos

da área do conhecimento, são, contudo, próprios da vivência e da ação comunitária, como

tratar de saúde e cidadania apenas com aspectos teóricos? Esse método proporciona ao

aluno a interação entre a teoria e a realidade de vida da população e dos serviços públi-

cos de saúde. O Arco de Maguerez conduz a aprendizagem ao eixo prática-teoria-prática,

levando o aluno a uma experiência no âmbito pedagógico da universidade pública, que é

ensino-pesquisa-extensão.

Palavras-chave: Educação, Saúde, Interdisciplinaridade

1Aluno(a) PIBIC Local
2Aluno(a) Voluntário
3Aluno(a) Voluntário
4Aluno(a) Voluntário
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CORPOREIDADE E LUDICIDADE NO PROCESSO DE PRODUÇÃO DO CO-

NHECIMENTO SOBRE QUALIDADE DE VIDA: UM ESTUDO COM PES-

QUISADORES DA ÁREA DE SAÚDE

Autor(es): Fernanda Nepomuceno Dos Santos1

Orientador(a): Edmilson Ferreira Pires

Esta pesquisa tem por objetivo compreender a corporeidade relacionada à sensibilida-

de e à ludicidade, nas diferentes relações existentes na vida de professores/pesquisadores

da área de saúde da UFRN, observando o processo de construção do conhecimento em

qualidade de vida. Para este foram formuladas as seguintes questões de estudo: Como os

professores/pesquisadores investigados organizam sua vida em função do processo de cons-

trução do conhecimento? Que experiências significativas foram relevantes na vida desses

professores/pesquisadores neste atual projeto de vida pessoal e profissional? No contexto

das ciências, a construção do conhecimento tem se configurado em parâmetros que excluem

a natureza senśıvel do pesquisador desse processo pela valorização da razão. A realidade

parece ser de fundamental importância. Utilizamos o método biográfico como abordagem

nucleadora com destaque para a história de vida. A entrevista biográfica foi o principal

instrumento de coleta de dados, foram também utilizado documentos como: fotos, v́ıdeo

produção cient́ıfica dos participantes. As análises e interpretações se deram a partir da

transcrição das entrevistas na integra, constituição da histórias individuais e coletivas e

também foi observado as questões de estudo e o referencial teórico utilizado. Conclúımos

mostrando os resultados desta pesquisa nos mostram que no contexto da ciências, a cons-

trução do conhecimento tem se configurado em parâmetros diferenciados. Por um lado

tem-se os racionalistas que defendem a razão com excelência na busca desse conhecimento.

De outra forma, os empiristas acreditam que o conhecimento se forma a partir das expe-

riências, ou seja, esse se dá a partir do vivido, que tem como foco principal de recepção e

processamento da sensibilidade. Ressaltamos que ao evidenciarmos a compreensão da cor-

poreidade e da ludicidade, não pretendemos simplesmente assegurar a posição empirista

em detrimento da racionalista, mas sim buscar um equiĺıbrio entre o racional e o senśıvel

que julgamos existir nesse processo.

1Aluno(a) PIBIC Local
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Palavras-chave: Corporeidade, Ludicidade, Qualidade de Vida
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ESCOLHA DE CONCENTRAÇÕES DE NACL PARA A REALIZAÇÃO DE

SELEÇÃO IN VITRO PLANTAS DE BANANEIRAS MAIS TOLERANTES À

SALINIDADE

Autor(es): Carlos Henrique Bezerra De Oliveira1, Andrerson Deyvison Andrade Barbalho2,

Paulo Augusto Vianna Barroso, Cristiane Elizabeth Costa De Macedo

Orientador(a): Magdi Ahmed Ibrahim Aloufa

Parte das áreas sob irrigação no RN tem ńıveis de NaCl incompat́ıveis com a cultura da

bananeira, em expansão no estado. O cultivo in vitro é um processo mutagênico que gera

variabilidade em caracteres quantitativos e qualitativos. Este trabalho buscou identificar

doses de NaCl adequadas para realizar seleção na variabilidade induzida pelo cultivo in vitro

visando aumentar a tolerância da variedade de bananeira“Pacovan”à salinidade. Explantes

de Pacovan no 5o subcultivo foram transferidos para meio MS com 0, 10, 25, 50, 75, 100

e 150mM de NaCl. Foram quantificados (aos 30 e 60 dias) a altura das plântulas, o no de

folhas e o comprimento e a largura das folhas. O sal apresentou efeitos deletérios mais fortes

a partir da dose de 50mM, demonstrado pelos menores valores fenot́ıpicos (teste de Fisher

p<0,05), sendo este efeito acentuado com o tempo. Em 10mM as plantas foram similares

ao controle, havendo tendência de aumento do valor fenot́ıpico em alguns caracteres. Na

dose de 25mM as plantas também foram similares às controle, mas diferenças fenot́ıpicas

puderam ser detectadas (embora a média não seja capaz de identificar estas diferenças).

Como doses muito altas somente poderiam ser capazes de identificar plantas contendo novos

QTL´s de grande efeito fenot́ıpico (muito raros) e doses muito baixas não seriam adequadas

para realizar a seleção, as doses eleitas para serem usadas nas seleções em andamento foram

25 e 40mM.

Palavras-chave: Musa, Cultura de Tecidos, Micropropagação
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2Aluno(a) PIBIC Local



SB0725

AVALIAÇÃO DO TEOR DE CÁLCIO EM FORMAS FARMACÊUTICAS SÓ-

LIDAS PARA TRATAMENTO E PREVENÇÃO DA OSTEOPOROSE

Autor(es): Manuela Bernardo CÂmara1, Teresa Cistina Epifânio Diógenes2, Isnara Pollya-

na De Souza3, Alessandra Estevam Dos Santos4

Orientador(a): Mirza Medeiros Dos Santos

O cálcio está presente abundantemente no organismo, onde participa do metabolismo

ósseo e dos mecanismos de coagulação sangúınea. A partir dos 30 anos ocorre um decĺınio

da massa óssea em homens e mulheres, esta pode culminar com a osteoporose que irá afetar

principalmente, as mulheres idosas e da raça branca, que já se encontram na menopausa.

Uma das alternativas para o tratamento da osteoporose seria a terapia de reposição de

estrogênio (ERT) na época da menopausa que inibe o efeito dos osteoclastos na reabsorção

óssea e, portanto, diminui a perda óssea podendo, inclusive, aumentar a quantidade óssea.

Em conjunto com a ERT, utiliza-se o cálcio suplementar, na forma Ca+2, já que este é de

baixo custo e seguro. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a qualidade das formas

farmacêuticas sólidas que contem cálcio, produzidas nas Farmácias de Manipulação de

Natal e das formas farmacêuticas sólidas produzidas a ńıvel industrial, comercializadas em

Farmácias e drogarias de Natal. Estas foram analisadas do ponto de vista das caracteŕısticas

f́ısicas e f́ısico-qúımicas, sendo verificados o peso-médio, a identificação da presença de

cálcio e de carbonato de acordo com o preconizado pela Farmacopéia Brasileira 4a ed. As

amostras foram analisadas por determinação quantitativa por complexometria com edetato

dissódico 0,1M segundo o método descrito na Farmacopéia Americana 23a ed. Conforme

resultados das análises foi posśıvel identificar a presença de cálcio em todas as amostras.

Palavras-chave: cálcio, osteoporose, qualidade de medicamentos

1Aluno(a) PIBIC Local
2Aluno(a) PIBIC Local
3Aluno(a) PPPg/FAPAM
4Aluno(a) PPPg/FAPAM
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Influência da idade na determinação dos cronotipos matutino e vesperti-

no na cidade de Natal a partir da aplicação de duas escalas de escores

diferentes.

Autor(es): Ana Viviane Moura Aciole1, Danielle Oliveira De Araujo2

Orientador(a): Lucio Flavio De Sousa Moreira

A espécie humana tem ritmos com peŕıodo de 24 horas, denominados de circadianos.

Desde o século passado estudos verificaram diferenças entre os indiv́ıduos quanto ao horário

preferencial de ińıcio e fim de suas atividades. À partir dáı foram propostas classificações

que agrupam os indiv́ıduos em: matutinos vespertinos e indiferentes. Matutinos são pes-

soas que apresentam o ińıcio de suas atividades no ińıcio da fase clara do dia, enquanto

vespertinos iniciam de suas atividades mais tarde que os matutinos. Objetivando investigar

a influência da idade na determinação dos cronotipos na cidade de Natal (5 55’S 32 12’N)

foi aplicado um questionário proposto por Horne e Ostberg ( J. Chonobiol. 4:97-110,1976),

traduzido, modificado e validado por Benedito-Silva et al (in Proceedings of the Internatio-

nal Conference of the International society for Cronobiology, 1989). Os respectivos autores

propuseram duas tabelas de escores que foram aplicadas inicialmente a 512 indiv́ıduos de

ambos os sexos e com idade entre 17 e 67 anos. O grupo I (<=20 anos) apresentou uma

maior incidência de indiv́ıduos indiferentes quando comparados aos grupos II (21 a 40

anos) e III (>=41 anos) que apresentaram uma maior incidência de indiv́ıduos matutinos.

Os dados sugerem que os indiv́ıduos com idade mais avançada tendem a matutinidade,

enquanto os mais jovens tendem a indiferença ou à vespertinidade. Nossos resultados estão

de acordo com outros resultados anteriores.

Palavras-chave:

1Aluno(a) PIBIC Local
2Aluno(a) PIBIC Local
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ESTUDO DAS MANIFESTAÇÕES ORAIS MAIS FREQUENTES EM PACI-

ENTES GERIÁTRICOS ATENDIDOS NA CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA

DA UFRN

Autor(es): Maria Juliêta Medeiros Fernades1, Rejane Bezerra De Lima

Orientador(a): PatŕIcia Teixeira De Oliveira

A população geriátrica tem aumentando de forma considerável sugerindo uma mudança

na Odontologia, que deve buscar novos conceitos para cuidar da saúde bucal dos idosos. A

cavidade bucal do paciente idoso passa por uma série de mudanças fisiológicas adaptativas,

bem como sofre alterações degenerativas decorrente de vários processos patológicos. Des-

sa forma o Cirurgião-Dentista deve estar apto a reconhecê-las, diferenciá-las e instituir o

protocolo terapêutico adequado. No Rio Grande do Norte, não há dados na literatura que

apontem a incidência dessas alterações, havendo necessidade de mais estudos nessa área.

Diante do exposto, foi realizado um levantamento das alterações presentes na cavidade oral

de pacientes com idade superior a 55 anos que foram atendidos na Cĺınica de Estomatologia

da Disciplina de Diagnóstico Oral da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal

do Rio Grande do Norte, entre os anos de 1992 a 2000. Os resultados encontrados demons-

tram uma alta freqüência das seguintes alterações: Hiperplasia Fibrosa Inflamatória (25%);

Ráızes Residuais (6,9%); Śındrome do Ardor Bucal (6,7%); Neuralgias (5,7%); Carcinoma

Epidermóide (4%); Hemangioma (3,4%). Com a realização deste trabalho, acreditamos po-

der contribuir para que os profissionais possam melhor diagnosticar e tratar as alterações

mais freqüentes no paciente geriátrico.

Palavras-chave: Rejane Bezerra de Lima, ,

1Aluno(a) Voluntário
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Comparação dos perfis cromatográficos de extratos da Aroeira do Sertão

Astronium Urundeuva ENGL e Aroeira da Praia Schinus Terebinthifolius

RADDI como um controle de qualidade e a determinação do teor de tani-

nos da Aroeira do Sertão

Autor(es): Arthuro Pereira De Souza1

Orientador(a): Tulio Flavio Accioly De Lima E Moura

Schinus terebinthifolius Raddi (AP) e Astronium urundeuva Engl (AS), são plantas da

famı́lia anacardiaceae, utilizadas popularmente por terem atividades terapêuticas antiinfal-

matória e cicatrizante de cervicite do colo do útero em humanos. Este trabalho tem como

objetivo desenvolver uma técnica de controle de qualidade para esses vegetais, utilizando

cromatografia em papel e em camada delgada; como também a validação do método de

doseamento de polifenóis totais e taninos pelo método de Folin-Denis. Utilizando extratos

macerados aquoso e hidroalcoólico, brutos, hidrolizados (em meio ácido) e secos (técnica

descrita em trabalhos anteriores) analisados nos seguintes sistemas: Fases fixas: Celulose

e Papel Whatman número 1 Fases móveis: Ácido acético 30%, Clorofómio/Metanol/Água

(26:14:3) e Reveladore: Luz UV 254nm e 360nm, utilizando como padrão o ácido gálico.

Os cromatogramas da AP e AS mostraram diferentes perfis, pela presença de manchas

caracteŕısticas e diferentes valores de RF, que para os extratos hidrolizados apresentaram

uma mancha azul (RF 0,68) correspondente ao ácido gálico, comum às duas espécies, ao

contrário de uma mancha branca (RF 0,60) observada somente na AS caracterizando a

diferente composição qúımica das duas espécies. Para o doseamento de polifenóis totais

(PFT) e taninos (TT), a amostra coletada no peŕıodo da primavera apresentou uma con-

centração de PFT 11% enquanto para TT 6%, isso ratifica a alta concentração de taninos

existente na Aroeira do Sertão.

Palavras-chave: cromatografia/Aroeira do Sertão/Aroeira da Praia/teor de taninos, ,
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Comparação de métodos sorológicos e cultura de Leishmania para o diag-

nóstico do calazar canino

Autor(es): OĺIvia Maria Nascimento De Souza1, Paula Viviane Souza De Queiroz, Maria

De Fatima F De Melo Ximenes, Selma Maria Bezerra Jeronimo

Orientador(a): Regina De Fatima Dos Santos Braz

Na América o calazar é causado pelo protozoário Leishmania chagasi, com 98% dos casos

humanos ocorrendo no Brasil. Cães são considerados o principal reservatório no ambiente

doméstico. O objetivo do trabalho é comparar os métodos sorológicos ELISA com os

ant́ıgenos total e recombinante K39 (rK39) de L. chagasi, imunofluorescência indireta (IFI),

cultura em meio NNN e PCR para o diagnóstico do calazar canino. Na população canina

A (n=19), proveniente de Natal, foi verificado 47,4% e 42,1% de cães soropositivos pelo

ELISA com rK39 e ant́ıgeno total, respectivamente. Na população B (n=12), proveniente

de Mossoró, foram encontrados respectivamente 41,7%, 25% e 27,3% de cães soropositivos

pelos métodos ELISA com rK39, ant́ıgeno bruto e IFI. Na população C (n=18), procedente

de Pium, foi verificado 33,3%, 66,7% e 22,2% de soropositividade pelo ELISA com o rK39,

ant́ıgeno total e IFI, respectivamente. A cultura de órgãos de cães soropositivos pelo ELISA

com o rK39 e IFI, confirmou a infecção em 33,3% (1/3) dos animais. A população D (n=8)

constou de cães diagnosticados pela FUNASA através de IFI. O ELISA com os ant́ıgenos

rK39 e total confirmaram os resultados da IFI em respectivamente 87,5% (7/8) e 100%

(6/6) dos animais. Os resultados observados na população D indicam elevada sensibilidade

dos testes ELISA com rK39 e IFI no diagnóstico do calazar canino.

Modalidade da bolsa: PIBIC/CNPq

Apoio financeiro:PPPg/UFRN, National Institute of Health (NIH).

Palavras-chave: calazar canino, diagnóstico, ELISA e IFI
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Avaliação do Tratamento Cirúrgico do Câncer de Ovário no HUOL

Autor(es): Álisson Giovani Freitas De Oliveira1

Orientador(a): Francisco Edilson Leite Pinto Junior

Nos páıses mais desenvolvidos, o câncer de ovário tem a maior mortalidade de todos

os tumores ginecológicos, representando um grande desafio cirúrgico. Segundo as estima-

tivas nos EUA cerca de 20.700 casos são diagnosticados por ano e 12.000 dessas mulheres

acabarão morrendo devido à doença.

Relatar a experiência dos serviços com relação ao tratamento cirúrgico das pacientes

portadoras de neoplasia maligna de ovário.

MÉTODO: Trinta pacientes, no peŕıodo de 06/1995 a 02/2001, foram submetidas à

cirurgia citorredutora que consistia, na maioria das vezes, na realização da histerectomia

abdominal total + anexectomia bilateral + omentectomia + linfadenectomia pélvica e

paraórtica + biópsias múltiplas de peritôneo + apendicectomia quando tumor localizado

em ovário direito + lavado peritoneal. As pacientes eram acompanhadas no pós-operatório,

sendo indicado tratamento quimioterápico nos estádios acima de Ia. A análise da sobrevida

destas pacientes foi obtida através da curva de Kaplan Meier.

Apesar da elevada taxa de cirurgia citorredutora ótima, a sobrevida dessas pacientes

ainda é considerada baixa, corroborando com os dados da literatura.

Palavras-chave: Ovário, Câncer, Cirurgia
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A VARIABILDADE DO COLESTEROL E DOS TRIGLICÉRIDES PLASMÁ-

TICOS INTER-INDIVIDUAL.

Autor(es): Marcela Virǵınia Diniz De Medeiros1

Orientador(a): Teresinha Maria De Macedo Guimaraes

A interpretação de avaliações laboratoriais das frações liṕıdicas, requer antes de tudo

o conhecimento das variações que ocorrem com estes analitos; estas variações englobam

desde situações relacionadas diretamente com os pacientes (variações biológicas individu-

ais) até situações espećıficas da metodologia utilizada (variações anaĺıticas). O objetivo

deste trabalho é demonstrar através de análises de colesterol total (CT) e triglicérides

(TG) plasmáticos o entendimento dos seus coeficientes da variabilidade biológica e alguns

ı́ndices deles derivados. Para isso utilizou-se 11 pacientes, os quais foram submetidos a 3

coletas sangúıneas com intervalos de uma semana; no soro obtido a partir destas amostras

determinou-se os ńıveis de CT e TG através dos testes enzimáticos da Labtest. Os resulta-

dos demonstraram que os ı́ndices de Coeficiente de Variação Biológica Individual (CVbi),

variaram de 0,7 a 18,6 para o CT e 4,9 a 63,5 para TG. Os valores médios para o grupo

foram 8,3 e 26,3 para CT e TG respectivamente. Também detectou-se o Coeficiente de

Variação Anaĺıtica (CVa) o qual demonstra especificamente a influência da variabilidade

das técnicas laboratoriais nos resultados finais das análises. Os resultados confirmaram

a variabilidade das frações analisadas, principalmente os triglicérides, e reforçam a neces-

sidade de entendimento da magnitude das variações fisiológicas que envolvem as frações

liṕıdicas, para que assim sejam evitadas as interpretações indevidas.

Palavras-chave: Colesterol, Triglicérides, Coeficiente de variação biológica

1Aluno(a) PPPg/Padrão
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EXTRAÇÃO DE DNA E DETECÇÃO DE LEISHMANIA EM FLEBOTOMÍNEOS-

Resultados preliminares.

Autor(es): Silvia Beatriz Fonseca De Melo1, Virǵınia Penéllope Macedo E Silva2

Orientador(a): Maria De Fatima F De Melo Ximenes

Flebotomineos são insetos hematófagos (Diptera : Phlebotominae) envolvidos com a

transmissão de protozoários, v́ırus e bactérias. A leishmaniose visceral resulta do para-

sitismo pelo protozoário Leishmania chagasi, que é transmitido para o homem durante a

hematofagia realizada pelas fêmeas da espécie Lutzomyia longipalpis, amplamente distri-

búıda no Rio Grande do Norte. Este estudo teve como objetivo investigar a infectividade

de fêmeas desta espécie pelas leishmanias, a partir da extração de DNA genômico e ampli-

ficação do kDNA. Os flebotomı́neos foram capturados na área metropolitana de Natal com

armadilhas luminosas CDC, triados, separados por sexo e armazenados em tubos a -70oC.

Os machos e uma amostra do total de fêmeas foram identificados através das caracteŕıs-

ticas morfológicas e conservados em álcool a 70%. Para estabelecimento e padronização

das condições realizou-se um estudo piloto com fêmeas e promastigotas de L. chagasi, em

diferentes concentrações. As amostras submetidas à PCR foram analisadas por eletroforese

em gel de agarose, com brometo de et́ıdio, visualizadas por UV e fotografadas. Resultados

iniciais mostram a amplificação do DNA de L. chagasi quando 2, 50 ou 100 promastigotas

em meio de cultura foram adicionados às fêmeas.

Palavras-chave: flebotomineo, leishmania, PCR
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AVALIAÇÃO DA INGESTÃO DIETÉTICA E CONTROLE METABÓLICO DE

CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIABETES MELLIT

Autor(es): Christiane Nogueira De M. Carvalho1

Orientador(a): Lucia De Fatima Campos P Schwarzschild

Christiane Nogueira de M. Carvalho

Lúcia de Fátima C. P. Schwarzschild

UFRN- CCS- Departamento de Nutrição- Natal/RN.

Este resumo teve como principal objetivo avaliar a ingestão dietética e controle meta-

bólico de crianças e adolescentes com Diabetes Mellitus Tipo 1. A amostra foi composta

por 19 pacientes de ambos os sexos, sendo 12 do sexo feminino e 9 do sexo masculino,

faixa etária entre 4,6-16 anos. O estudo foi conduzido mediante consentimento prévio dos

pais ou responsáveis. Para avaliar a ingestão alimentar foi aplicado o método do Inquérito

Dietético dos 3 dias, que antecederam a coleta de sangue e urina, utilizados para a deter-

minação da glicemia de jejum, hemoglobina glicada e glicosúria de 24 horas. Os resultados

mostraram que a ingestão calórica média foi de 1832,0 kcal/dia, com as seguintes médias de

distribuição percentual dos macronutrientes: 18,1 ± 3,1% para protéınas; 56,8 ± 6,7% para

os carboidratos, enquanto que os liṕıdios contribúıram com 25,1 ± 5,7% do valor calórico

total ingerido. O consumo médio de fibra foi de 19,1 ± 8,2 g/dia. Quanto aos parâme-

tros para avaliação do controle metabólico da doença, observamos que a glicemia média

dos pacientes foi de 145 ± 113 mg/dL, hemoglobina glicada de 10,7 ± 2,4%, e glicosúria

de 26,8 ± 31,9 g/L em 24 horas. Conclúımos que os pacientes apresentaram, em média,

um controle metabólico insatisfatório. A avaliação da dieta revelou uma boa distribuição

percentual de macronutrientes e consumo razoável de fibra.

Palavras-chave:
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ADEQUAÇÃO DAS PROPORÇÕES DE CÁLCIO, FERRO E VITAMINA C

DA DIETA DE IDOSOS SEGUNDO RECOMENDAÇÕES ATUAIS

Autor(es): Anátally Suenny Brito Mila1, Ana Catarina Medeiros Castro2, Maria Rosângela

De Pontes Fernandes3, Simone França Aguiar4

Orientador(a): Lucia De Fatima Campos P Schwarzschild

O objetivo deste estudo foi analisar e avaliar a adequação de vitamina C e dos minerais

cálcio e ferro, na alimentação de idosos da cidade de Natal, à partir das recomendações

anteriores e atuais DRIs (Dietary Reference Intakes). O estudo foi realizado com um

grupo de 21 idosos, 6 do sexo masculino, 15 do sexo feminino, idade (média ± DP) de

76,8 ± 7,15 anos, IMC=23,3 ± 3,13. Utilizou-se o inquérito recordatório de 24 horas e a

análise dos inquéritos foi feita por compilação de tabelas de composição de alimentos. Os

resultados (média ± DP) referentes a composição da dieta foram: Kcal=1639 ± 523,92,

liṕıdios (%)=22,5 ± 8,18 , protéınas (%)=20,3 ± 6,46 , carboidratos (%)=57,3 ± 10,14,

fibras(g)=23,0 ± 37,65 , cálcio(mg)=747,9 ± 721,30 , ferro(mg)=13,7 ± 10,04 , vitamina

C(mg)=109,6 ± 113,83. Os alimentos mais consumidos foram: biscoitos, feijão, laranja,

carne bovina, frango, leite de vaca, açúcar e café. A adequação em (%)do cálcio e vitamina

C de acordo com a RDA 89 correspondeu a 93,5 e 182,6 o ferro de acordo com a FAO/88

correspondeu a 267,7. Aplicando-se a DRI atual, a adequação (%) foi de 62,3 , 146,1,

170,6 para a mesma seqüência de nutrientes. Estes dados indicam que em ambos os valores

de referência, a ingestão dietética para cálcio está inadequada, o que não foi observado

para vitamina C e ferro. Tais resultados são preocupantes considerando-se a importância

nutricional deste mineral no metabolismo e que o envelhecimento compromete algumas

funções orgânicas.

Palavras-chave: idoso, cálcio, Ferro, vitamina C
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Avaliação do teste ELISA com o ant́ıgeno recombinante K26 no diagnóstico

da infecção por Leishmania chagasi.

Autor(es): Luana Carlos Ferreira1, Regina De Fatima Dos Santos Braz

Orientador(a): Selma Maria Bezerra Jeronimo

A leishmaniose visceral é uma doença infecciosa que acomete cerca de 500.000 pesso-

as por ano no mundo. No Brasil, 90% dos casos ocorrem no Nordeste, onde a doença é

causada pelo protozoário Leishmania chagasi. Embora invasivo, a pesquisa de parasitas

no aspirado medular ou esplênico é o método de escolha para o diagnóstico do calazar

humano. A sorologia pelo ELISA utilizando o ant́ıgeno recombinante rK39 tem mostrado

elevada sensibilidade e especificidade no diagnóstico da doença aguda. Nosso objetivo é

testar o ant́ıgeno recombinante K26 como marcador sorológico para a avaliação da evolu-

ção da infecção. Neste estudo foi verificado 94.1% de soropositividade entre os pacientes

com leishmaniose visceral aguda (n=17), porém nenhum indiv́ıduo com infecção subcĺınica

(n=15) apresentou anticorpos para o ant́ıgeno rK26. O ELISA com rK26 não mostrou

reação cruzada com soros de pacientes com doença de Chagas, tuberculose ou leishmaniose

cutânea, indicando 100% de especificidade do teste. Nossos resultados preliminares suge-

rem que o ant́ıgeno rK26 é um marcador de alta especificidade e sensibilidade para a fase

aguda da doença, porém não para a infecção subcĺınica. Maiores estudos e ampliação da

amostra serão necessários para a obtenção de resultados estatisticamente significantes.

Modalidade da bolsa: PIBIC/CNPq

Apoio financeiro: National Institute of Health (NIH), PPPg-UFRN

Palavras-chave: calazar humano, ELISA, ant́ıgeno rK26
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Polifiletismo intra-genérico revelado por evidêcias citogenéticas no gê-

nero Pimelodella (Heptapteridae, siluriformes)

Autor(es): Antonio Jales Moraes Vasconcelos1

Orientador(a): Wagner Franco Molina

Apesar da pequena diversidade de espécies observada para a fauna ı́ctica dulćıcola do

RN, ainda assim ela é muito pouco conhecida sob diversos aspectos. Dentre seus represen-

tantes, alguns apresentam uma importância adicional decorrente de sua pequena área de

distribuição, como é o caso do pequeno bagre de hábitos noturnos, Pimelodella papariae

(=Rhamdella papariae). Visando caracterizar citogeneticamente esta espécie, análises cro-

mossômicas foram desenvolvidas através do método de suspensão celular. Três exemplares

fêmeas tiveram seus cromossomos analisados. Preparações in vitro de células renais foram

utilizadas para a obtenção de figuras metafásicas mitóticas. A coloração convencional uti-

lizada em 90 metáfases revelou um valor diplóide 2n=58, composto por cromossomos dos

tipos meta-submetacêntricos. A técnica da Ag-RONs revelou a presença de RONs simples

localizadas em porção telomérica no braço curto de um par submetacêntrico. A variação

no número diplóide para o gênero de 46 a 58, demonstram uma intensa divergência intrage-

nérica, revelando o polifiletismo, reflexo de uma classificação filogenética. A reclassificação

da espécie no gênero Pimelodella e inclusão na famı́lia Heptapteridae, aparentemente ainda

não reflete o real cenário evolutivo deste grupo.

Palavras-chave:
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Amplificação do kDNA de L.chagasi por PCR para diagnóstico de infecção

e doença em humanos

Autor(es): Janaina Aleixo Alves1

Orientador(a): Selma Maria Bezerra Jeronimo

O Calazar, doença causada pelo protozoário L.chagasi, é endêmico no NE do Brasil. Em

Natal-RN, tem ocorrido epidemia ćıclica com picos em 1989 e 1994. Utilizando-se o méto-

do de PCR para amplificação de kDNA de L.chagasi, foi determinada a taxa de infecção

em indiv́ıduos de risco residentes na área endêmica. A população estudada envolveu um

grupo I de pessoas sadias (n=53), residentes na área periurbana de Natal; um grupo II de

controles sadios (n=8), residentes na área urbana; e um grupo III de pacientes internados

no Hospital Giselda Trigueiro com Calazar confirmado por mielograma e sorologia (n=72).

A partir de uma aĺıquota de sangue periférico desses indiv́ıduos, foi extráıdo DNA para

pesquisa de kDNA de L.chagasi. Na subpopulação do grupo I com infecção assintomáica

(n=38), 60% tiveram PCR positiva. Na outra subpopulação de indiv́ıduos aparentemente

não infectados do grupo I (n=15), 26% foram positivos. Não encontrado-se DNA de Leish-

mania no sangue periférico dos controles (grupo II), demonstrando 100% de especificidade

da técnica. A PCR para diagnóstico de doença apresentou sensibilidade de 93% (43/46) na

primeira semana de tratamento, caindo para 74% (20/27) na segunda semana. Os resulta-

dos indicam que infecção assintomática, mesmo não detectada por métodos sorológicos ou

celulares, pode ser demonstrada por PCR em sangue periférico, com elevada sensibilidade

e especificidade.

Bolsista: PIBIC/CNPq

Apoio Financeiro: NIH 3063908, PPPg-UFRN

Palavras-chave: Calazar, diagnóstico, PCR
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ADENOCARCINOMA DA VIA BILIAR PRINCIPAL: RESULTADOS INICI-

AIS DE UM ESTUDO CLÍNICO PROSPECTIVO RANDOMIZADO

Autor(es): Gustavo Marques De Medeiros1, Leiliane Duarte De Almeida2, Veridiana Pup-

pio Querido3

Orientador(a): Antonio Medeiros Dantas Filho

Resultados iniciais de estudo cĺınico prospectivo realizado entre março de 1997 e abril

de 2001. Neste peŕıodo foram operados 15 pacientes com idade entre 29 e 80 anos, idade

média de 66 anos. 8 eram homens e 7 mulheres. Dos 15 pacientes 06 tinham doença M1,

nestes realizou-se biópsias diagnósticas e procedimentos de derivação. Em dois realizou-se

derivação b́ıleo-entérica intra-hepática e em três extra-hepáticas. Nove pacientes tinham

doença localizada, em três realizou-se ressecção da lesão sendo uma ampulectomia, uma

duodenopancreatectomia e uma ressecção local da via biliar, os demais pacientes realizaram

derivações. Dois pacientes foram a óbito por sépsis de corrente de f́ıstulas, os demais

sobreviveram aos procedimentos. Quanto à sobrevida observamos apenas cinco pacientes.

Dois necessitaram de gastrojejunostomia. O primeiro era portador de um blastoma de

colédoco, submeteu-se a uma b́ıleo-digestiva intra-hepática, tendo sobrevida livre de doença

de 2 anos. O segundo paciente era portador de uma lesão de papila duodenal maior, realizou

uma derivação b́ıleo-digestiva extra-hepática, tendo sobrevida de 1 ano e 08 meses. Os

demais realizaram derivações extra-hepáticas e apresentaram sobrevida em média de 6

meses. Os autores concluem que apesar da agressividade dos tumores da via biliar é válida

a realização de procedimentos paliativos em tumores localmente avançados.

Palavras-chave: Cirurgia, Adenocarcinoma da via biliar,
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ANÁLISE CRÍTICA DA MORBI-MORTALIDADE PRECOCE DA TERAPÊU-

TICA CIRÚRGICA DO CÂNCER PANCREÁTICO. ANÁLISE DE 18 CASOS

NO PERÍODO DE MAIO DE 1999 A OUTUBRO DE 2000

Autor(es): Leiliane Duarte De Almeida1, Gustavo Marques De Medeiros2, Veridiana Pup-

pio Querido3

Orientador(a): Antonio Medeiros Dantas Filho

Entre maio de 1999 e outubro de 2000 foram operados 21 pacientes com câncer de

pâncreas. Todos os pacientes foram submetidos a uma ultra-sonografia. A seguir foram

submetidos a uma laparotomia exploradora. Quando o tumor tinha menos de 5cm, não

havia invasão local de estruturas locorregionais, o paciente representava baixo risco cirúr-

gico e a bilirrubina total era inferior a 20mg

dl, realizava-se um procedimento radical. Quando o tumor tinha mais de 5cm de extensão

macroscópica, havia metástases quer paremquimatosas e

ou linfonodal, independente da idade e do risco cirúrgico realizava-se procedimentos palia-

tivos. Desta forma foram submetidos a procedimentos paliativos um total de 17 pacientes,

em doze realizou-se derivações b́ıleo digestivas extra - hepáticas, em cinco destes associou-

se uma anastomose gastrojejunal, sendo que em dois pacientes fez-se por ocasião de uma

reoperação em virtude de processo obstrutivo duodenal, nos demais se fez no primeiro

tempo cirúrgico por haver invasão profunda do duodeno. A biópsia foi realizada em nove

pacientes, todos confirmou-se o diagnóstico de adenocarcinoma. Os autores concluem que:

o tumor pancreático por ocasião do diagnóstico já se apresenta em estadiamento avança-

do, contra indicando um procedimento radical. Deve-se associar a descompressão da via

biliar uma gastrojejunostomia de prinćıpio, nos pacientes que não têm metástases, .ou seja

mesmo que não haja invasão duodenal na ocasião da laparotomia.

Palavras-chave: Gustavo Marques de Medeiros, Veridiana Puppio Querido,
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Levobupivacáına em Volumes Fixos e Concentrações

Diferentes Associada a Opióides em Anestesia Perid

Autor(es): Carlos Alberto De Paiva Chaves1

Orientador(a): Jose Delfino Da Silva Neto

A levobupivacáına proporciona menor bloqueio motor e menor cardiotoxicidade compa-

rada à sua forma racêmica.O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência da associação

da levobupivacáına em concentrações diferentes e volume fixo com a morfina e o sufentanil

por via peridural em maximizar a analgesia cirúrgica em cesarianas.

O estudo envolveu 30 parturientes, gestação a termo,estado f́ısico ASA I.As parturientes

foram aleatoriamente divididas em dois grupos.O Grupo I recebeu 24 ml de uma solução

de levobupivacáına a 0,6% associada a 2 ml de uma solução de morfina e 4 ml de uma

solução de sufentanil,correspondendo a um volume total de 30 ml e a uma concentração

final de 0,48%.Ao Grupo II foram administrados 28 ml de uma solução de levobupivacáına

a 0,6%,associada a 2 ml de uma solução de morfina,correspondendo a um volume total

de 30 ml e a uma concentração final de 0,56%.Foi realizado bloqueio peridural lombar em

L3-L4.Foram pesquisadas as caracteŕısticas do bloqueio sensitivo e motor,o aparecimento

de efeitos colaterais,bem como a vitalidade fetal.

A analgesia per e pós-operatória foi de boa qualidade,bem como adequada à proteção

do binômio materno-fetal.A diferença mais evidente entre os grupos ocorreu na solicitação

de analgésico nas primeiras 24 horas de pós-operatório.Foi mı́nima a incidência de efeitos

colaterais.

As evidências atuais sugerem a exeqüibilidade do método em cesarianas.

Palavras-chave:
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ADENOCARCINOMA DA VESÍCULA BILIAR: ANÁLISE DOS FATORES PROG-

NÓSTICOS PARA A MORBIDADE PRECOCE E SOBREVIDA A MÉDIO

CURTO PRAZO

Autor(es): Veridiana Puppio Querido1, Gustavo Marques De Medeiros2, Leiliane Duarte

De Almeida3

Orientador(a): Antonio Medeiros Dantas Filho

Resultados iniciais de estudo prospectivo iniciado em março de 1997 no serviço de

cirurgia geral do HUOL com 15 pacientes portadores de adenocarcinoma da veśıcula biliar.

Dos 15 pacientes analisados 9 encontravam-se no estágio IV B, sendo 7 com doença M1

e dois com doença N2. Um paciente achava-se no estágio IV A, com doença T4, três no

estágio I e dois no estágio III. A biópsia hepática foi realizada em 8 pacientes do estágio

IV B, e no outro realizou-se biópsia peritonial. Na paciente do estágio IV A, realizou-

se uma anastomose b́ıleo-entérica intra-hepática. A primeira paciente do estágio I sofreu

uma colecistectomia com hepatectomia em cunha e a segunda, uma colecistectomia com

hepatectomia radical e esvaziamento linfonodal dos ńıveis I e II; na terceira paciente, apenas

uma colecistectomia simples. Nas pacientes do estágio III, realizou-se colecistectomia com

hepatectomia em cunha. Nos primeiros trinta dias de pós-operatório dois pacientes foram

a óbito. A maioria dos pacientes sobreviveram um peŕıodo de 06 meses, os pacientes

com tumores precoces tiveram uma sobrevida entre 1 ano e 8 meses e 2 anos, isso tendo

em consideração o peŕıodo de observação que foi de 3 anos e 10 meses. Conclui-se que:

sempre deve-se solicitar o estudo histológico da peça assim como a abertura da mesma na

sala de cirurgia. Os nossos dados não suportam a realização de procedimentos paliativos

em pacientes com doença disseminada. A ressecção radical não eleva a taxa de morbi-

mortalidade.

Palavras-chave: Cirurgia, Adenocarcinoma da via biliar,
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Conservadorismo cromossômico no peixe marinho Haemulon parrai (Haemu-

lidae, Perciformes)

Autor(es): Lorena Corina Bezerra De Lima1

Orientador(a): Wagner Franco Molina

Os representantes do gênero Haemulon, popularmente conhecidos como coró ou ronca-

dores, pertencem a maior Ordem de peixes viventes, os Perciformes. Apenas 10% das 150

espécies da famı́lia Haemulidae tiveram seus cariótipos estabelecidos. O presente trabalho

analisou o cariótipo de Haemulon parrai, espécie marinha de ocorrência em todo o litoral

do Atlântico Ocidental, presente abundantemente em águas Norte-riograndenses. Figuras

metafásicas foram obtidas a partir de suspensão celular utilizando o tecido renal. As regiões

organizadoras de nucléolo (RONs) foram identificadas e quantificadas através da técnica

de impregnação pela prata. O valor diplóide modal para a espécie foi de 2n=48 (NF=48),

sendo todos os cromossomos do tipo acrocêntrico. As RONs, são simples, localizadas em

posição telomérica de um acrocêntrico médio, à semelhança do padrão comumente observa-

do em Perciformes. O padrão cariot́ıpico encontrado em Haemulom parrai, reforça a idéia

de uma macroestrutura cromossômica conservada para o gênero, reflexo de uma condição

simplesiomórfica para a Ordem. O futuro estabelecimento da distribuição heterocromáti-

ca nesta e em outras espécies do gênero, será decisivo para o entendimento dos padrões

evolutivos no cariótipo deste grupo.

Palavras-chave:
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Estrutura Populacioanl do Centropomus undecimalis (BLOCH, 1792)no Nor-

deste do Brasil.

Autor(es): HiÉlia Costa Dos Santos1

Orientador(a): Jorge Eduardo Lins Oliveira

A espécie Centropomus undecimalis, pertencente à famı́lia Centropomidae, possui uma

grande importância econômica e é considerada de primeira qualidade, sendo apreciada para

consumo e pesca. Foram coletados 267 indiv́ıduos no peŕıodo de Julho/2000 à Julho/2001

em Galinhos/RN (5◦ 05”26”S e 36◦16”31”W), com o objetivo de determinar a sua estrutura

populacional em comprimento e peso, assim como o sex-ratio; afim de gerar informações

que possam subsidiar a regulamentação pesqueira. No laboratório de Biologia Pesqueira

(LABIPE) da UFRN foram obtidos os pesos, comprimento e sexagem dos exemplares

analisados. Para a população em comprimento em sexos agrupados, a variação foi de 22

a 107cm; Para a população em peso para sexos agrupados foi de 100,0 a 11.715,0g. Na

relação Peso total/ Comprimento total a s equações obtidas para sexos agrupados são: Pt

= 0,0058 Ct3,0773; r = 0,99 e Log Pt = 3,0773Log Ct-5,1481. Para os valores do peso

eviscerado (Pevisc) e do comprimento total (Ct) foram obtidas as equações, para sexos

agrupados, Pevisc = 0,005 Ct3,0817, r=0,98 e Log Pevisc=3,0817Log Ct-5,2142. Para a

proporção sexual foi observado um predomı́nio de machos (80%), sendo 213 machos e 54

fêmeas.

Palavras-chave: C. undecimalis, Robalo, Estrutura Populacional
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Prevalência de hemoglobina S no peŕıodo neonatal

Autor(es): Wivel Antonio Pereira De Castro Junior1, Maria Cristina Pignataro E De

Araujo

Orientador(a): Tereza Maria Dantas De Medeiros

As hemoglobinas anormais são decorrentes de alterações na estrutura da molécula da

hemoglobina caracterizadas pela substituição de um aminoácido por outro. As hemoglo-

binas S e C, ambas de origem africana, são as variantes mais freqüentes na população

brasileira. O diagnóstico precoce das hemoglobinopatias assume um papel importante,

principalmente na abordagem das doenças falciformes, uma vez que as crianças podem

ser tratadas adequadamente evitando ou reduzindo as complicações. Com o objetivo de

verificar a prevalência e hemoglobina S em recém-nascidos, foram analisadas 724 amostras

de sangue de cordão umbilical de recém-nascidos da “Maternidade Escola Januário Cicco” -

UFRN no peŕıodo de março a junho de 2001. As amostras foram submetidas à eletroforese

de hemoglobina em acetato de celulose usando tampão Tris-EDTA-Borato pH 8,5 e tempo

de corrida de 30 minutos sob a diferença de potencial de 300 volts. Foram encontrados

12 recém-nascidos com presença de hemoglobina S (genótipo FAS), representando uma

prevalência de 1,66 %. Os resultados obtidos mostram a necessidade do reconhecimento

precoce das hemoglobinas anormais em nossa população a fim de tornar posśıvel a detec-

ção de homozigotos e heterozigotos como também identificar outros membros da famı́lia,

possibilitando também o aconselhamento genético adequado dos portadores.

Palavras-chave: Hemoglobina S, Traço falciforme, Eletroforese de hemoglobina
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OCORRÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO DE HEPARINA NO MOLUSCO Anadara

sp.

Autor(es): Rodolfo Daniel De A. Soares1, Karla Cristiane Rocha Avelino, Ana Claudia

Pereira Pinto Solano Vale2

Orientador(a): Elizeu Antunes Dos Santos

A heparina, um glicosaminoglicano (GAG) muito conhecido pela ação anticoagulante,

continua sem função biológica definida. O racioćınio puramente qúımico se mostra insufi-

ciente na solução desse enigma, sendo o estudo da distribuição filogenética e tecidual em

invertebrados um bom caminho a seguir. Nesse intuito, os mariscos da espécie Anadara

sp foram dissecados em brânquia, manto, pé e v́ıscera e, desses órgãos, foram extráıdos

os GAG. A análise qualitativa e quantitativa dos compostos foi realizada através de ele-

troforeses em vários tampões. Alguns extratos (pé e v́ısceras), por possúırem uma maior

variedade de polissacaŕıdeos, exigiram uma etapa posterior de fracionamento em croma-

tografia de troca-iônica (resina DEAE-celulose). A presença de composto semelhante à

heparina foi observada na brânquia e no manto. Embora não tenha sido posśıvel detectar

a presença de heparina nos extratos do pé e da massa visceral, nestes encontrou-se com-

postos (elúıdos da resina com 1 M de NaCl) semelhantes ao heparam sulfato. Tais extratos

exibiram também um outro composto sulfatado de natureza desconhecida, com migração

eletroforética próxima à origem e que não se ligou à resina, pelo que se pensa tratar de

um polissacaŕıdeo de alto peso molecular. Também no pé se observou um composto com

caracteŕısticas de dermatam sulfato. Além disso, v́ıscera mostrou-se com composto, ainda

de natureza desconhecida, que migra abaixo de todos os padrões utilizados.
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DOENÇAS TIREOIDIANAS NA GESTAÇÃO

Autor(es): Stuart Handerson Rodrigues Da Costa1

Orientador(a): Tecia Maria De Oliveira Maranhao

A pesquisa avalia as gestantes portadoras de tireoideopatia na Maternidade Escola

Januário Cicco (MEJC). Foi realizado um estudo retrospectivo através da revisão dos

prontuários das gestantes e parturientes com disfunção tireoidiana assistidas na MEJC no

peŕıodo de Janeiro de 1998 a Dezembro de 2000. As pacientes foram divididas em 02 grupos:

grupo 1 (G1) composto de 12 pacientes portadoras de hipertireoidismo e o grupo 2 (G2)

composto por 10 pacientes portadoras de hipotireoidismo. A média do término da gestação

foi de 39 semanas e 3 dias no G1 e de 40 semanas e 5 dias no G2. As manifestações cĺınicas

mais comuns no G1 foram Intolerância ao calor (50%), bócio difuso (33,3%), palpitação

(33,3%) e exoftalmia (33,3%). O número de cesáreas nas pacientes tireoideopatas somou

um total de 7 (31,8%), e em apenas uma pela doença tireoidiana. A taxa de prematuridade

foi de 16,7% no G1 e de 30% no G2. A análise da realização do pré-natal mostrou que

41% das pacientes do G1 2 40% das gestantes do G2 fizeram menos de 6 consultas. Ao

avaliar-se a incidência de intercorrências na gestação, constatou-se que 91% (n=11) do G1

e 50% do G2 apresentou intercorrências. Dentre as pacientes do G2, em 40% das pacientes

o hipertireoidismo resultou de tireoidectomia total. Concluiu-se que s doenças tireoidianas,

principalmente o hipertireoidismo, estão associadas à maiores ı́ndices de morbimortalidade

gestacional, em concordância com a literatura.
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ANÁLISE MORBIDADE DAS GASTRECTOMIAS RADICAIS R0 NO TRA-

TAMENTO DO ADENOCARCINOMA GÁSTRICO.

Autor(es): Rogéria Nôga De Medeiros1

Orientador(a): Antonio Medeiros Dantas Filho

Entre março de 1999 a julho de 2000 foram operados 30 pacientes com carcinoma gás-

trico. A idade média foi de 59 anos, desse total 22 eram do sexo masculino e 08 do sexo

feminino. Todos os pacientes foram submetidos a gastrectomias radicais R0. Observa-

mos que 11 pacientes não desenvolveram nenhum tipo de complicação, 13 desenvolveram

complicações menores, Apenas 01 paciente desenvolveu pneumonia no pós-operatório e um

desenvolveu hemorragia intra-peritonial. Houve 1 re-operação. 2 pacientes desenvolveram

f́ıstulas no pós-operatório, ambos tinham grave desnutrição protéico calórica, com albumi-

na de 2.5g

dl, perda de peso superior a 10 kg, e estádio IV, ambos receberam suporte nutricional pré-

operatório por sonda de jejunostomia, durante 15 dias. 2 pacientes foram a óbito sendo o

primeiro com 30 dias e o segundo com 60 dias de pós operatório. Os 2 casos de óbitos foi por

complicações decorrentes de f́ıstulas. Os 2 pacientes que desenvolveram f́ıstulas realizaram

gastrectomias totais R0D1, com pancreatectomia caudal e esplenectomia.. Concule-se: A

extensão da ressecção assim como as extensões da linfadenectomia não modificaram o ı́ndi-

ce de complicações maiores no pós-operatório em 30 e 90 dias. Apesar do pequeno número

de pacientes acreditamos que as ressecções radicais R0 para tratamento de câncer gástrico

por si só não elevam a taxa de morbidade pós-operatória, as complicações mais graves,

inclusive os óbitos, ocorreram nos pacientes com grave distúrbio nutricional e estádio IV.
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SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE COMPOSTOS DE TRIFLUOROACE-

TATOS DE LANTANÍDEOS COM 2,2&#8217;DITIOBIS-(PI

Autor(es): Ktarina Dantas De Moura1

Orientador(a): LÉa Barbieri Zinner

Este estudo enquadra-se no campo da qúımica de coordenação dos lantańıdeos, utilizando-

se os trifluoroacetatos de lantańıdeos e o 2,2&#8217;ditiobis-(piridina N-óxido) como li-

gante. Os compostos de adição obtidos foram caracterizados por titulação compleximétrica

com EDTA; condutância eletroĺıtica molar; microanálise de CHN; espectroscopia na região

do infravermelho; análise térmica e espectriscopia de emissão do európio à 77K.

Os resultados de CHN e titulação com EDTA, sugerem as seguintes estequiometrias:

Ln(TFA)3.2,5 ditio (Ln: Nd, Ho); Ln(TFA)3.3ditio (Ln: Eu, Sm) e Ln(TFA)3.3,5 ditio

(Ln:Tb, Er). Os valores de condutância eletroĺıtica molar, medidos a temperatura ambien-

te, indicaram o comportamento de não-eletrólitos em solução de metanol. Os espectros de

absorção do infravermelho indicaram que não houve deslocamento da banda &#957;NO

(1̃448cm-1) associada ao ligante, quando comparado ao espectro deste livre, o que pode

indicar uma coordenação através de uma interação eletrostática. No espectro de emissão

do complexo de európio não apresenta bandas bem resolvidas, mas a existência de uma

transição 5D0 &#8594; 7F0 indica que apenas as simetrias Cnv, Cn ou Cs são posśıveis

em torno do ı́on central.
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AVALIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL E REPERCUSSÕES PERINA-

TAIS NA MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO (

Autor(es): Nathália Roberta Bandeira De Lima1, Sulene Cunha Souza, Ranni Pereira

Santos, Tháıse Cristhine Fernandes Galvão2

Orientador(a): Maria Do Carmo Lopes De Melo

O objetivo é avaliar a assistência pré-natal prestada pela MEJC às gestantes atendidas

no ambulatório do pré-natal e rever as repercussões no parto e puerpério da mãe e do recém-

nascido. Através de um estudo retrospectivo foram avaliadas 200 gestantes atendidas pela

primeira vez na MEJC no ano de 2000, a análise foi feita com aplicação de protocolos

nos prontuários dessas pacientes. Das gestantes que tiveram algum procedimento obstétri-

co na maternidade, avaliou-se intercorrências gestacionais e obstétricas, e as repercussões

perinatais do récem-nascido. Com relação ao parto, 38% tiveram assistência ao parto na

MEJC, destas, 82,9%normal, 11,8%cesáreas, 2,63%fórceps e 2,63%abortos. As principais

intercorrências na gestação foram vulvovaginites42,1% e DHEG6,57%. Enquanto que no

peŕıodo do parto, verificou-se que 88,2% pacientes não apresentaram nenhuma intercor-

rência, porém houve 14,5% que apresentaram, e dentre estas, observou-se: 2,63%DHEG,

2,63%DCP e 2,63%lacerações de colo. Quanto às repercussões perinatais, observou-se que

houve 74RN vivos e 2 natimortos; o APGAR de 1o min M=7,94, o APGAR de 5o min M=

8,91, o peso M=3004,4, e o capurro M=38,3 dos RN vivos. As principais intercorrências

nas 24h dos RNs foram: desconforto respiratório5,4%, icteŕıcia5,4% e hipoglicemia2,7%.

Concluiu-se que a qualidade da assistência durante o pré-natal foi satisfatória, visto que

observou-se um número reduzido de intercorrências durante o parto e boas condições de

vida ao nascer dos RNs.
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“ESTUDO COMPARATIVO DA ADEQUAÇÃO DE NUTRIENTES DE DIE-

TAS NÃO - USUAIS SEGUNDO AS RECOMENDAÇÕES ANTIG

Autor(es): Gidyenne Christine Bandeira Silva1, Amazille Silayne Da Silva Nunes2, Isabelle

Giselle Cabral De Paiva3, Maarâni Karla Soares Pereira4

Orientador(a): Lucia De Fatima Campos P Schwarzschild

O trabalho objetivou analisar inquéritos alimentares de dietas não usuais através de

tabelas de composição de alimentos, realização Jul “99-Dez “00 - Natal/RN, comparando

os teores Tiamina(B1), Riboflavina(B2) Niacina(B3), conforme RDA 1989, FAO/OMS

1998, RDA 2000. Estudo realizado em grupo de 28 indiv́ıduos, 12 masculino e 16 feminino,

idade (média ± DP) 37 ± 12 anos, IMC= 23,0 ± 3,4. Os resultados (média ± DP)

referentes à composição da dieta foram: Kcal = 1826,9 ± 635,1; Liṕıdios (%) = 20,7 ±
17; Protéınas (%) = 15,7 ± 4,7; Carboidratos (%) = 63,5 ± 10,5; Fibras(g) = 17,5 ±
17; Vitamina A(±g) = 680,9 ± 371,4; e Vitamina C(mg) = 168,57 ± 120,4. Segundo

RDA 2000 valores encontrados na adequação desses nutrientes são 145,83% - B1, 152,31%

- B2, 90,25% - B3 para homens e 159,09% - B1, 180% - B2 e 103,14% - B3 para mulheres.

Conforme FAO/OMS “98 valores encontrados foram 239,46% para B1, 197,05% para B2 e

119,75% para B3, em ambos os sexos. Os valores segundo recomendação RDA 1989 foram

de 116,70%, 116,5% e 75,79%, para homens e 159,09%, 152,31% e 96% para mulheres, para

B1, B2, B3, respectivamente. Resultados da análise mostram teores médios de B1, B2 e

B3 em dietas não usuais apresentam superiores às recomendações, exceto a B3. Logo foi

visto que estas dietas suprem as necessidades diárias de tiamina e riboflavina, o mesmo

não pode afirmar para a niacina devido provavelmente às restrições alimentares das dietas

não usuais.
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Padronização do extrato hidroetanólico da Momordica charantia L.

Autor(es): Priscila Helena Marieto Figueira1

Orientador(a): Tulio Flavio Accioly De Lima E Moura

O Melão de São Caetano é muito utilizado na medicina caseira no tratamento de ec-

zemas, ferimentos, sarnas, furúnculos, tumores e também no tratamento de hemorróidas

inflamadas e irritações peri-anais. É também utilizada como emenagoga, antiinflamatória

e analgésica.

A RDC n. 17 de 24.02.2000 da SVS/MS visa disciplinar o registro e comercialização de

produtos fitoterápicos no Brasil, estabelecendo ŕıgidos parâmetros de qualidade, segurança

e eficácia terapêutica.

O presente trabalho visa avaliar as influências sazonais, processo de extração, relação

planta:solvente, tamanho de part́ıcula e solvente utilizado.

As amostras foram analisadas quanto ao teor de umidade, teor extrativos e triagem

fitoqúımica. Os extratos foram preparados por maceração e percolação, variando a relação

planta:solvente, tipo de solvente e granulometria do material e analisados quanto ao teor de

reśıduo seco. Os resultados foram submetidos a análise de variância “ANOVA”( a=0,05).

O teor de umidade e extrativos da amostra coletada em Junho/2001 foram superiores

aos demais. A triagem fitoqúımica não apresentou diferença na intensidade das reações

das diferentes amostras. O melhor processo extrativo foi a maceração, com tamanho de

part́ıculas menores que 210 mm e relação planta:solvente 1,5:10.
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PAPÉIS DESEMPENHADOS POR MULHERES NA UNIDADE DE PRODU-

ÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR

Autor(es): Carolina Dan Ribeiro Roldão1, Carolina Dan Ribeiro Roldão2, David George

Francis

Orientador(a): David George Francis

PAPÉIS DESEMPENHADOS POR MULHERES NA UNIDADE DE PRODUÇÃO

AGRÍCOLA FAMILIAR

ROLDÃO, C. D. R., FRANCIS, D.G.; GUIMARÃES, G.C. e-mail: carolroldão@aol.com.br

Neste trabalho se lança o olhar para a agricultura familiar, tentando compreender a

presença da mulher nos diferentes espaços de produção, destacando o seu papel através da

participação em organizações rurais para melhorar a renda familiar. Analisou-se mudanças

no desenvolvimento dos afazeres domésticos e se estes são realizados somente por mulheres

e observamos a autonomia das agricultoras dentro da propriedade rural. Realizou-se uma

pesquisa no Munićıpio de Monte Carmelo e observou-se que 31,03 % das mulheres realizam

trabalhos nas organizações rurais e 24,13 % não participam de nenhum trabalho fora da

propriedade. Mudanças nos afazeres domésticos foram citados por 25,86 % das mulheres,

pois realizavam trabalhos extras, 53,46 % não notaram mudanças. Dentro da propriedade

77,41 % dos trabalhos domésticos são realizados somente por mulheres e 11,31 % por ambos

os sexos. Para 8,62 % dos entrevistados o trabalho feminino dentro da propriedade é menos

importantes do que o dos homens, para 74,14 % são equivalentes e 3,44 % consideram o

trabalho das mulheres mais importante. Para 56,89 % dos entrevistados, as mulheres pos-

suem a mesma autonomia que os homens. Portanto, notamos que a participação feminina

no dia-a-dia rural é muito intenso, devemos valorizar essa atuação e fornecer meios para

sua igualdade de direitos.
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Perfil epidemiológico das pacientes com diversos graus de lesão intra-

epitelial na MEJC

Autor(es): Angélica Gomes Maia1, Danielle Martins De Medeiros2, Bruna Salani Mota3

Orientador(a): Maria Da Conceição De Mesquita Cornetta

Objetivos: Traçar o perfil epidemiológico de mulheres submetidas a biópsia de colo

uterino. Metodologia: foram estudados 271 prontuários de pacientes submetidas à biópsia

do colo, atendidas no ambulatório de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia,

segundo parâmetros epidemiológicos. O teste estat́ıstico utilizado foi o Qui-quadrado, com

p<0,05. Resultados: ao analizar a idade das pacientes submetidas à biópsia, 33% daquelas

com lesão intra-epitelial(LIE) de baixo grau e 45% das que apresentaram cervicite crôni-

ca tinha entre 31 e 40 anos. Das mulheres com LIE de alto grau, 35% tinha entre 21 e

30 anos, porém este dado não mostrou significância estat́ıstica, ao contrário do primeiro.

Nesses grupos, as pacientes iniciaram vida sexual na sua maioria, com menos de 20 anos

de idade. O no de parceiros, < 3, também foi semelhante entre os grupos. A paridade

das pacientes com LIE de alto grau foi igual ou superior a 4 em 61% das mulheres, en-

quanto o grupo de baixo grau não apresentou diferença. O tabagismo estava presente em

28% das mulheres sem alteração no colo, 29% e 35% daquelas com LIE de baixo e alto

grau respectivamente, mas estes dados não tiveram significância estat́ıstica. As usuárias

de anticoncepcional hormonal eram 52 e 39% nos grupos de LIE de baixo e alto grau res-

pectivamente, e também não foi estatisticamente significante. Conclusão: A paridade foi

o único dado de comprovação estat́ıstica em pacientes com LIE de alto grau.
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Imagens colposcópicas mais freqüentes nas lesões intra-epiteliais do colo

uterino

Autor(es): Danielle Martins De Medeiros1, Angélica Gomes Maia2, Bruna Salani Mota3

Orientador(a): Maria Da Conceição De Mesquita Cornetta

Objetivos: Determinar a freqüência das imagens colposcópicas nas lesões intra-epiteliais

do colo uterino comparando-as com a gravidade dos casos e avaliar a coincidência diagnósti-

ca entre citologia oncológica(CO) e biópsia. Metodologia: foram estudados 271 prontuários

de pacientes submetidas à biópsia,no ambulatório de Patologia do Trato Genital Inferior

e Colposcopia. A análise estat́ıstica feita com o teste do Qui-quadrado,com p <0,05. Re-

sultados: Do grupo estudado,31,4% apresentaram biópsia de cervicite crônica(CC),60,1%

tinham Lesão Intra Epitelial (LIE) de baixo grau e 8,5% LIE de alto grau. Nas imagens

colposcópicas,observamos que quando a biópsia revelou CC ou LIE de baixo grau,a imagem

mais freqüente foi o epitélio aceto branco(EAB),nas proporções de 61 e 44 % respectiva-

mente. Nos casos de LIE de alto grau,observou-se a associação de imagens em 43%. Ao

analizarmos as coincidências diagnósticas,detectamos que nas biópsias com CC,a CO tinha

resultado semelhante em 57%. Nos casos de LIE de baixo grau,a maioria das CO mostra-

vam resultado inflamatório (48%). Nas lesões de alto grau,a CO acertou o diagnóstico de

78%. Conclusões: Nesse estudo,a colposcopia apresentando mais de um achado anormal

associou-se com maior freqüência ao diagnóstico anátomo-patológico de LIE de alto grau.O

EAB foi a imagem colposcópica mais encontrada entre as pacientes com CC e LIE de baixo

grau. O diagnóstico citológico coincidiu com a biópsia mais freqüentemente quando houve

LIE de alto grau(78%).
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Diversidade de peixes do Rio Ceará-Mirim, Umari, Distrito de Taipu/RN

Autor(es): Liliane De Lima Gurgel1, Liliane De Lima Gurgel, Kaline Dantas Magalhães,

Helio De Castro Bezerra Gurgel

Orientador(a): Helio De Castro Bezerra Gurgel

A Bacia do rio Ceará-Mirim possui um grande potencial biológico, exercendo um papel

de importância sócio-econômica para a população de baixa renda que retira seu sustento

através da coleta de organismos entre eles os peixes. O material tratado neste estudo

registra dados de setembro de 2000 a julho de 2001, coletados mensalmente utilizando-se

peneiras, tarrafas e anzóis, com um esforço de pesca de 5 horas, totalizando 2097 exemplares

capturados. Após as análises dos caracteres morfométricos e meŕısticos das várias espécies

de peixes, constatou-se a presença de: 4 ordens, 7 famı́lias e 18 espécies, assim distribúıdas:

53.3% pertencem a famı́lia Characidae, 23.84% à Poeciliidae, 11.06% à Cichlidae, 9.25%

à Curimatidae, 0.9% à Erythrinidae, 0.76% à Loriariidae e somente 0.23% à Gobiidae.

Contudo, a assembléia de peixes revelou ser constitúıda de espécies abundantes e de uma

importância significativa para a ictiofauna de água interiores do semi-árido nordestino

brasileiro, mais especificamente a do Rio Grande do Norte.
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Estrutura populacional de peixes do Rio Ceará-Mirim, Umari, Distrito de

Taipu/RN.

Autor(es): Kaline Dantas Magalhães1, Kaline Dantas Magalhães, Liliane De Lima Gurgel,

Helio De Castro Bezerra Gurgel

Orientador(a): Helio De Castro Bezerra Gurgel

Dada à grande importância que os ambientes aquáticos têm para os seres humanos

freqüentemente as bacias hidrográficas são eleitas como unidade de estudo, pois seus com-

ponentes (rios, lagos, lençol freático) são interconectados, de forma problemas introduzidos

em um determinado local freqüentemente produzem efeitos em outras partes. Estudos acer-

ca da estrutura das populações de peixe são de grande importância, uma vez que muitas

respostas elucidativas sobre a ecologia das espécies são obtidas em estudos dessa natureza.

O presente estudo tem por objetivo conhecer aspectos da estrutura populacional no que

tange a distribuição em classes de comprimento e relação peso total/comprimento padrão,

de 5 espécies no local amostrado. As capturas foram realizadas mensalmente entre setembro

de 2000 a junho de 2001, utilizando-se tarrafas e peneiras com um esforço de pesca aplica-

do sobre a população de 5 horas. Nossos resultados mostram que: Astyanax bimaculatus

e Steindachnerina notonota apresentaram classes de comprimento variando de 2 a 8 cm;

Astyanax fasciatus de 2 a 6 cm; Cichlasoma orientale de 1 a 9 cm e Crenicichla menezesi

de 2 a 16 cm. Através da análise da relação peso total/comprimento padrão observou-se

que A. fasciatus, C. orientale e C. menezesi apresentaram um crescimento do tipo isomé-

trico com valores de “teta” próximos a 3 e A. bimaculatus e S. notonota apresentaram um

crescimento do tipo alométrico.
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Ocorrência de moscas-das-frutas (Diptera:Tephritidae) dentro da área do

Parque da Dunas.

Autor(es): Tiago Cardoso Da Costa Lima1, Tibério Graco Araújo Da Silva2, Leonardo

Lima Pepino De Macedo3, Francisco Pepino De Macedo

Orientador(a): Francisco Pepino De Macedo

As moscas-das-frutas estão entre as pragas mais importante que atacam frutas de inte-

resse econômico. Para obter sucesso nos mecanismos de controle é necessário o conhecimen-

to da biologia da praga. No presente trabalho foi realizado o levantamento populacional

das moscas-das-frutas através do sistema de alta sensibilidade para detecção de moscas-

das-frutas usando armadilha do tipo McPhail na área do Parque das Dunas. No peŕıodo

de estudo foram realizadas vinte e três coletas. De um total de 168 fêmeas de moscas-das-

frutas foram identificadas três espécies de Anastrepha: Anastrepha sororcula 33,93 %, A.

macrura 18,45 % A. fraterculus 1,79 % e Ceratitis capitata com 45,83 %. A relevância da

presença de moscas-das-frutas nessa área é discutida .

PIBIC/CNPq/PPPg/BANCONORDESTE/SINTEC/FUNPEC

Palavras-chave: Anastrepha sororcula, A. macrura, Ceratitis capitata

1Aluno(a) PPPg/Padrão
2Aluno(a) Voluntário
3Aluno(a) Voluntário
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Manejo de praga com baixa prevalência em manga Mangifera indica

Autor(es): Márcia Gonçalves De Lima1, Eurico Azevedo Dias JÚnior2, Cláudia Fidelis

Marinho3, Francisco Pepino De Macedo

Orientador(a): Francisco Pepino De Macedo

O sucesso dos métodos de controle de moscas-das-frutas depende muito do conhecimento

do peŕıodo adequado para se aplicar as medidas de controle. O monitoramento de moscas-

das-frutas orienta o acompanhamento da flutuação populacional da praga na área em estudo

ou caracteriza as espécies que ocorrem em determinada região ou páıs. O presente trabalho

visa identificar na área de produção de manga Mangifera a ocorrência de moscas-das-frutas

e suas conseqüências para os riscos de inviabilizar a exportação de manga. O pomar possui

cerca de 45 ha de manga constitúıdo por 1.700 plantas em estágio de produção na fazenda

Jerusalém no munićıpio de São José de Mipibu RN. Utilizando armadilha do tipo McPhail

o levantamento populacional foi realizado durante dez meses. De um total de 347 fêmeas

de adultas analisadas, constatou-se a ocorrência de dois gêneros: Anastrepha com 14,99%

e Ceratitis, sendo a espécie Ceratitis capitata com 85,01%. Quatro espécies de Anastrepha

foram identificadas: Anastrepha sororcula com 8,36 %, A. fraterculus 3,75 %, A. pickeli

2,30 % e A. serpentina 0,58 %. A relação de hospedeiro e a presença da praga é discutida

no trabalho.

PIBIC/CNPq/PPPg/BANCONORDESTE/SINTEC/FUNPEC

Palavras-chave: Moscas-das-frutas, Mangifera indica, Anastrepha sororcula

1Aluno(a) Voluntário
2Aluno(a) PIBIC Local
3Aluno(a) Voluntário
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IMPLICAÇÕES ECONÔMICO-AMBIENTAIS QUE PROPICIAM À RECICLA-

GEM DO LIXO

Autor(es): Fabio Fonseca Figueiredo1

Orientador(a): Francileide Vieira De Figueredo

O desenvolvimento econômico das cidades brasileiras nos últimos anos trouxe consigo os

mais variados problemas, dentre os quais destacamos os relativos ao meio ambiente. Com

o inchaço das cidades, o aumento populacional fez crescer o volume do lixo produzido,

fato que corrobora para a diminuição das qualidade de vida dos citadinos haja vista que

com a poluição ambiental do espaço urbano, há a proliferação de doenças, bem como a

contaminação dos solos e dos lençóis freáticos. Dessa forma, se fazem necessárias medidas

que venham a conter este tipo de poluição por colocar em risco a própria sobrevivência do

homem com o seu habitat natural que é a cidade. O presente trabalho se presta a propor a

alternativa da reciclagem dos reśıduos sólidos do lixo doméstico como forma de minimizar

a problemática em estudo. Como argumentação a proposição acima, apresentaremos diver-

sas vantagens de caráter ambientais que poderiam ser conseguidas caso esta atividade fosse

implementada de forma mais incisiva. Um outro motivo que justificaria a reciclagem seria

o potencial econômico que possui, destacadamente no que tange a redução no consumo de

energia elétrica. Essa industria apresenta-se também como fonte geradora de emprego e

renda, principalmente para aqueles indiv́ıduos desprovidos de qualquer qualificação pro-

fissional. Portanto, dado as potencialidades da reciclagem e da problemática do lixo nas

cidades, faz-se necessário uma melhor atenção por parte das autoridades competentes para

essa questão.

Palavras-chave: lixo, implicações ambientais, ganhos econômicos

1Aluno(a) Voluntário
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FORMULAÇÕES DE LINGÜIÇAS DE PESCADO TIPO FRESCAL: ACEITA-

BILIDADE E CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA

Autor(es): Maria Lucilda De Lima1, Priscilla Diniz Lima Da Silva

Orientador(a): Roberta Targino Pinto Correia

Apesar da grande extensão litorânea e o alto potencial pesqueiro do Brasil, a literatura

é carente de relatos sobre o aproveitamento de pescado para a elaboração de embutidos

cárneos. A presente pesquisa objetiva caracterizar quimicamente e investigar a aceitabili-

dade de três tipos de lingüiça preparadas a partir da associação dos ingredientes cárneos

camarão e peixe, camarão e bacon, camarão bacon e peixe, além de identificar a melhor

formulação. As análises qúımicas inclúıram determinação do teor de umidade, gordura,

protéına e cinzas, enquanto a análise sensorial consistiu de teste de aceitabilidade e teste

de preferência. A composição qúımica mostrou-se adequada, com teores de umidade, cinzas

e protéına similares a produtos existentes no mercado e percentual liṕıdico reduzido, con-

figurando um produto cárneo de baixo teor de gordura. Todas as preparações analisadas

mostraram boa aceitação e a formulação obtida a partir de camarão e bacon foi considerada

a preferida pelo painel sensorial.

Palavras-chave:

1Aluno(a) PIBIC Local
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LAZER E DESENVOLVIMENTO- A PERCEPÇÃO DOS FAMILIARES DE

PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (PNEs) SOBRE ATIVIDADES

DE LAZER

Autor(es): Lilian Tereza De Araújo Almeida1, Fabŕıcia Azevedo Da Costa2, Marcia Ortiz,

Francisco Ricardo Lins Vieira De Melo

Orientador(a): Vera Maria Da Rocha

Este trabalho objetiva investigar a percepção dos familiares de pessoas com necessidades

especiais (PNEs) que participam do projeto“Viva a diferença!” com relação às repercussões

das atividades de lazer sobre o cotidiano das PNEs. Esta pesquisa caracterizou-se como

qualitativa e interpretativa. Participaram da amostra 9 pessoas de distintas famı́lias, as

quais submeteram-se a uma entrevista semi-estruturada, envolvendo questões sobre o coti-

diano das famı́lias e das PNEs. Verificou-se que a rotina foi comum em todas as famı́lias,

envolvendo trabalho, estudo e terapêutica. Sendo que as duas últimas atividades dizem

respeito às PNEs. Observou-se que as atividades referenciadas como lazer relacionavam-se

a sáıdas a praias, clubes e outros locais durante finais de semana, sendo que cinco familiares

afirmaram não ter essa oportunidade. Os entrevistados relataram que a participação dos

familiares juntamente com as PNEs e outras pessoas favoreceu uma maior integração, além

de revelar potencialidades e habilidades motoras que as atividades estimularam.

Palavras-chave:

1Aluno(a) Voluntário
2Aluno(a) PIBIC Local
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PRÉ-FORMULAÇÃO DE COMPRIMIDOS DE AMINOFILINA

Autor(es): Andreza Azevedo De Medeiros1, Manuela Bernardo CÂmara2, Mirza Medeiros

Dos Santos

Orientador(a): Fernanda Nervo Raffin

A aminofilina é um complexo hidrossolúvel de teofilina-etilenodiamina, e é utilizada no

tratamento de doenças pulmonares.A obtenção de formas farmacêuticas é dificultada pela

instabilidade da aminofilina, estando relacionada a interações entre o fármaco e excipientes.

Objetiva-se estabelecer, através de caracterizações f́ısicas e qúımicas, o comportamen-

to da aminofilina frente a excipientes utilizados para a fabricação de comprimidos.Seis

formulações contendo aminofilina anidra foram preparadas pelo método de compressão

direta. Concomitantemente, misturas binárias de aminofilina com lactose, celulose e ami-

do na proporção de 1:1 foram preparadas para observar a influência dos adjuvantes na

formulação. Analisou-se os comprimidos quanto ao peso médio, dureza, friabilidade e

desintegração.Observou-se alterações f́ısicas nos comprimidos preparados com lactose.

A lactose não é o melhor excipiente para se utilizar com aminofilina, devido a eleva-

da instabilidade apresentada pela formulação.O amido e a celulose podem ser usados em

comprimidos de aminofilina, por promover boas caracteŕısticas ao produto final.

Palavras-chave:

1Aluno(a) PIBIC Local
2Aluno(a) PIBIC Local
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VARIAÇÕES TÉCNICAS NO TRATAMENTO DO CÔTO APENDICULAR

Autor(es): Liginey Lino De Oliveira1

Orientador(a): Antonio Medeiros Dantas Filho

Os autores relatam os resultados inicias de um estudo prospectivo realizado no pronto

socorro do Hospital Santa Catarina, no intervalo de setembro de 1998 a 2000. Compa-

rando a influência da técnica operatória no tratamento do coto apendicular de pacientes

submetidos a apendicectomia. Foram operados neste peŕıodo 69 pacientes, divididos alea-

toriamente em dois grupos. Grupo A constitúıdo por 49 pacientes os quais foram tratados

pela técnica de sutura em bolsa de Oshner e o grupo B, constitúıdo por 20 pacientes, os

quais foram tratados pela técnica de ligadura por ponto transfixante sem sepultamento de

Kronlein. Os autores concluem, através dos resultados da pesquisa (não detalhados por

falta de espaço nesta área), que a técnica de tratamento do coto apendicular influenciou

o tempo de retorno no transito intestinal, no peŕıodo de realimentação oral e no tempo

de hospitalização. Sendo que os pacientes do grupo A apresentaram retorno do transito

intestinal e realimentação oral mais precoce, no entanto, o peŕıodo de hospitalização do

grupo A foi maior que o grupo B, isso deveu-se a maior incidência das formas complicadas

neste grupo. No entanto não houve um aumento na morbidade pós operatória em relação

as duas técnicas.

Palavras-chave:

1Aluno(a) PIBIC Local
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OCORRÊNCIA DO ECTOPARASITA Dolops carvalhoi (CRUSTACEA:BRANCHIURA)

NO TAMBAQUI, Colossoma macropomum CUVIER, 1818 NO RN

Autor(es): Anairam De Medeiros E Silva1, Francileide Vieira De Figueredo

Orientador(a): Sathyabama Chellappa

A prática da aqüicultura em ambientes confinados geralmente apresenta ı́ndices de pa-

rasitismo mais altos em peixes cultivados, quando comparados ao ambiente natural. O

objetivo deste estudo foi registrar a ocorrência de ectoparasitas no peixe dulćıcola tam-

baqui, Colossoma macropomum em Pium/RN, para tomar medidas profiláticas contra o

parasita. Foram analisados áreas de fixação e os ı́ndices de infestação parasitária. As cole-

tas foram realizadas mensalmente de agosto/1998 a junho/1999. Cem peixes hospedeiros

foram transportados para o Laboratório de Ictiologia, onde foram medidos e pesados. Os

ectoparasitas encontrados foram fixados em álcool 70%. A única espécie de ectoparasita

encontrada no tambaqui, Colossoma macropomum foi identificada como Dolops carvalhoi.

Foram sugeridas medidas profiláticas, como banhos terapêuticos de curta duração nos hos-

pedeiros, nos tanques de criação, quarentena do tanque, esterilização, e manejo adequado

da qualidade de água, oxigênio, temperatura, amônia, pH e densidade. Este trabalho é o

primeiro registro da ocorrência deste parasita no RN.

Palavras-chave:

1Aluno(a) PIBIC Local
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Estudos em lagos litorâneos do Rio Grande do Norte: alga perif́ıtica do

Lago do Bonfim/RN

Autor(es): Juliana Leite De Medeiros1

Orientador(a): Naithirithi T Chellappa

As algas perif́ıticas crescendo sobre superf́ıcies de um substrato artificial (cascas de

coco) em um lago urbano (lago do Bonfim), situado no munićıpio de Nizia Floresta, foram

estudadas entre julho e dezembro de 1998. O presente trabalho foi baseado em análises

qúımicas, diversidade das comunidades de algas perif́ıticas, seu conteúdo de clorofila, e taxa

de produção primária. A clorofila foi extráıda com acetona, e corrigidos de feofitina. A

determinação da produção primária foi feita através do método do oxigênio modificado de

Winkler. O lago é raso com uma profundidade média de 8 m. Os resultados mostram que

o pH do lago variou entre 7 a 7.5 com uma alcalinidade média de 135mg. Chlorophyceae

filamentosas corresponderam a 65 % das algas perif́ıticas, seguido de 28 % de diatomáceas e

o restante de 7% correspondente a cyanophyceae e outras algas. Resultados estatiscamente

significantes foram obtidos entre conteúdo de clorofila-a e produtividade primária.

Palavras-chave:

1Aluno(a) PIBIC Local
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Cultivo Experimental da Macroalga Gracilaria caudata J. Agardh (Rho-

dophyta, Gracilariales)

Autor(es): Wagner Sandro Da Costa Moreira1

Orientador(a): Eliane Marinho Soriano

Gracilaria é cultivada comercialmente em várias partes do mundo, principalmente nos

páıses asiáticos. Atualmente o cultivo desta agarófita representa uma nova oportunidade

econômica para as populações costeiras, que se encontram nas regiões tropicais e subtro-

picais. Devido ao grande potencial econômico desta macroalga, um cultivo experimental

foi realizado no estuário Curimataú (06o 17”S - 35o 04”W), no estado do RN, com o obje-

tivo de determinar a biomassa, a taxa de crescimento, eṕıfitas e os parâmetros ambientais

de maneira a desenvolver um modelo matemático que fornecesse conhecimentos sobre os

mecanismos de produção desse gênero. A biomassa apresentou uma variação significativa

(p < 0,05), variando de 662,2g/m2 a 4471,67g/m2, com média de 1993,89g/m2 ± 1016,64.

A produtividade estimada foi de 254,93 ton/ha/ano (peso úmido), equivalendo a aproxi-

madamente 51 ton/ha/ano (peso seco). A taxa de crescimento relativo também mostrou

variação altamente significativa (p < 0,01). O valor máximo alcançado foi de 5,68 %dia-1,

com média para o peŕıodo de estudo de 1,77 %dia-1. A evolução da biomassa das eṕıfitas

era similar ao do crescimento de G. caudata. A média de epifitismo foi 7,1%. Os valo-

res de precipitação e salinidade apresentaram variação significativa (p < 0,05), enquanto

os valores de insolação e temperatura da água mantiveram-se relativamente constantes.

O modelo encontrado foi: TCR = 14,0981 - 0,4047*Salinidade + 0,0163*Biomassa das

eṕıfitas, explicando 61% da variabilidade dos valores da TCR.

Palavras-chave:

1Aluno(a) PIBIC Local


	Menu Principal
	Abertura
	Apresentação
	Pesquisa
	ET - Exatas e Tecnológicas
	HS - Humanas e Sociais
	Indice SB - Saúde e Biociências
	Ajuda
	Sair

