
SEMPESq’99:  

Pesquisa na UNIT mostra sua força 

 

 

Sucesso total. Com essas palavras, o Reitor da Universidade Tiradentes, Prof. Jouberto 

Uchôa de Mendonça, encerrou com chave de ouro a I Semana de Pesquisa da UNIT – 

SEMPESq’99, no dia 19 de novembro de 1999. Entre os fatos mais relevantes, destaca-se a 

presença do Dr. Albano Franco, Governador do Estado de Sergipe, na sessão de encerramento da 

Agenda CIENTEC Sergipe 2000, no dia 18 de novembro, quando o mesmo, em reconhecimento 

à importância da reivindicação feita por setores representativos da Ciência e Tecnologia no 

Estado de Sergipe, sob a iniciativa do Instituto de Tecnologia e Pesquisa da UNIT, assumiu 

publicamente o compromisso solene de criação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

Sergipe a partir do próximo ano. Estiverem presentes nesse ato o Dr. Francisco Romeu Landi, 

diretor-presidente da FAPESP, o Dr. José Olino de Andrade Lima, Chefe do CPATC-

EMBRAPA, o Dr. Ederlon Ribeiro de Oliveira, Chefe de P&D do CPATC-EMBRAPA, o Dr. 

Antonio Carlos Mesquita Dórea, Superintendente da FAFEN, entre outras autoridades locais, 

professores, pesquisadores e estudantes. 

Concebido como a ocasião mais adequada para a apresentação de resultados e produtos das 

atividades de pesquisa durante o ano de 1999, a semana foi realizada entre os dias 15 e 19 de 

novembro de 1999 e prestou especial ênfase à discussão sobre os rumos da pesquisa na UNIT, no 

contexto regional e nacional nos quais está inserida. 

Além disso, o SEMIP’99 ofereceu a oportunidade de interação dos pesquisadores da UNIT 

com líderes de grupos de pesquisa de renome de outras instituições do país, a exemplo do Prof. 

Dr. Roberto Miranda Esberard, da Faculdade de Odontologia de Araraquara (UNESP), da Prof
a
. 

Dr
a
. Maria Guadalupe Piragibe da Fonseca, da Faculdade de Direito da UFRJ, do Prof. Dr. 

Hansjorg Andreas Schneebeli, do Departamento de Engenharia Elétrica da UFES, e da Prof
a
. Dr

a
. 

Vanilda Paiva, Diretora do Instituto de Estudos da Cultura e Educação Continuada, procurou 

incentivar alunos e professores à prática da pesquisa, apostando nessas sementes como possíveis 

frutos para futuras parcerias. 

Vale ressaltar ainda a ilustre presença do Dr. Sergio Missiaggia, coordenador do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) do CNPq, que em reconhecimento à 

iniciativa da Pró-Reitoria Adjunta de Pós-Graduação e Pesquisa da UNIT de criação do seu 

Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PROBIC), veio, a convite do Prof. Dr. Edilson de 

Jesus Santos, prestigiar o SEMIC’99. Impressionado com a boa qualidade dos trabalhos 

apresentados pelos alunos do PROBIC, tanto sob a forma oral quanto poster, o coordenador do 

PIBIC-CNPq deu valiosa contribuição para o aperfeiçoamento do PROBIC, com vistas a um 

futuro apoio do CNPq a esse programa da UNIT. 

 

A SEMPESq 1999 abrigou 3 eventos: 

 

 III Seminário de Pesquisa da UNIT - SEMIP’99 

 I Seminário de Iniciação Científica da UNIT - SemIC 1999 



 Agenda CIENTEC Sergipe 2000 

 

 



ESTUDO CITOGENÉTICO E EVOLUTIVO DE PEIXES DA BACIA DO BAIXO SÃO 

FRANCISCO-NE. SANTOS, Bruno Carvalho, FERREIRA, Regina Haddad Rezek;
 
JACOBY, 

César P.(Curso de Ciências Biológicas – UNIT)
 

 

Segundo a FAO (Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, 1998), a 

demanda de produtos pesqueiros alcançará no ano 2010 uma cifra que flutuará entre 110 e 120 

milhões de toneladas de produção para atender as exigências globais. De todos os recursos 

hídricos, destaca-se a bacia do São Francisco com uma extensão de 2700 km como uma das mais 

importantes do país. Dados gráficos do IBAMA (1996) demonstram que a pesca extrativa nas 

várias regiões da federação colocam o Nordeste com uma extração equivalente a 53.571,0 peixes 

de água doce (2ª maior extração em relação às demais regiões) e 121.439,5 de peixes de água 

marinha (2ª maior extração em relação às demais regiões).Isto demonstra a importância da pesca 

nessa região e da necessidade do cultivo científico, para melhor exploração da atividade 

pesqueira. Dessa forma, o conhecimento da biologia do peixe em todos os níveis se faz 

necessário, para que o atendimento da demanda de consumo e de exploração da atividade 

pesqueira possam crescer com planejamento a fim de atingir as metas propostas pela FAO 

(1998). A área de atuação dessa pesquisa será a citogenética que investiga o número, morfologia 

e bandas cromossômicas, utilizando-se de técnicas de comprovada eficiência para a 

caracterização de espécies cultivadas da Bacia do Baixo São Francisco e suas inter-relações. Os 

espécimes de peixes estudados serão fornecidos pela CODEVASF –SE, cuja pretendida parceria 

tem como objetivo o intercâmbio científico em vários âmbitos entre as duas instituições  

 

Palavras-chaves: peixes, cromossomos, bandeamento, evolução e sistemática  

 

 

 

INFLUÊNCIA DA MOTIVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO ORAL SUPERVISIONADA NA 

SAÚDE ORAL DE ESCOLARES NA CIDADE DE ARACAJU. PINTO, Dayse Beiriz, 

PEREIRA, Maria Auxiliadora S.. (Curso de Odontologia – UNIT)
 

 

Este presente trabalho tem por objetivo um levantamento de linha base destinado a permitir uma 

análise de resultados de um programa preventivo em relação ao índice de higiene oral e da 

doença cárie, uma vez que esta doença periodontal são as maiores responsáveis pela perda de 

90% das unidades dentárias e afetam pessoas de todas as idades, de ambos os sexos e classes 

sociais diferentes. De acordo com a Revista literária, as doenças cárie e periodontal são as mais 

prevalentes na cavidade oral e têm como principal fator etiológico a placa bacteriana a qual 

consiste em acúmulo de bactérias que se forma devido à não-escovação ou a uma escovação 

deficiente. Sendo assim, a sua remoção eficiente através de uma higienização adequada com a 

escova dental (controle mecânico) é o procedimento mais comum e mais indicado. Para realizar o 

objetivo a que esse trabalho se destina, utilizamos como material e método 60 crianças de ambos 

os sexos, na faixa etária de 6 a 12 anos que freqüentam escola particular, dispondo de uma ficha 

de identificação onde anotamos a idade, sexo, o nome e data do exame realizado em cada criança, 

e outra ficha clínica onde anotamos o índice de cálculo, o índice de induto, índice de higiene oral 

e o CPO (índice de dentes cariados, perdidos e obturados). De início é dada uma aula de 

motivação para todas as crianças, depois com a criança sentada na cadeira escolar, utilizando-se 

de um espelho bucal, registramos o índice de cálculo e o índice de induto. Em seguida, 

evidenciamos a placa com um corante à base de fucsina básica a 2%, que a criança bochecha por 

1 minuto; anotamos, também o índice de placa, sendo depois realizada a escovação dentária, 

registro do índice de CPO, aplicação de flúor e liberação da criança. Com estes dados em mãos, 

vamos posteriormente separar estas crianças em 02 grupos de 30 crianças cada. No primeiro 

grupo as crianças receberão aula de motivação antes da execução da escovação supervisionada e 

reavaliação dos índices de cálculo, induto, higiene oral e CPO; no segundo grupo não haverá aula 

de motivação nem supervisão da escovação, sendo somente reavaliados os índices de cálculo, 

induto, higiene oral e CPO. Em seguida, iremos fazer comparações, observando se realmente a 

motivação e a escovação supervisionada influenciam na melhoria da higiene oral e na diminuição 

do índice de CPO. (PROBIC – UNIT) 

 

Palavras-chaves: motivação, higiene oral, crianças 

 

 

 



MORBI-MORTALIDADE HOSPITALAR NA MICRORREGIÃO ARACAJU, NO 

PERÍODO DE 1994 A 1997. MOURA, Tatiane Ribas; BATISTA, Cinthia Meireles; 

BOHLAND, Anna Klara. (Curso Farmácia – UNIT) 

 

Vive-se hoje, no Brasil, um momento de concomitância das doenças transmissíveis e não 

transmissíveis denominado transição epidemiológica. A caracterização da situação de saúde de 

uma localidade é feita a partir de estudos de morbi-mortalidade. Uma estratégia para a condução 

de tais estudos é o uso dos sistemas de informação disponíveis pelo Ministério da Saúde (MS), 

entre eles o Sistemas de Internações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH-SUS). 

Entretanto, cabe lembrar que o mesmo cobre apenas os eventos ocorridos em hospitais próprios e 

nos conveniados com o SUS. O objetivo deste trabalho é descrever a morbi-mortalidade 

hospitalar na microrregião de Aracaju, no período de 1994 a 1997, segundo características 

epidemiológicas. O material de estudo será constituído por dados contidos no CD-ROM do SIH-

SUS. Os municípios selecionados foram Aracaju, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do 

Socorro e São Cristóvão. As variáveis foram ano, mês e município de ocorrência da internação, 

sexo, idade, diagnóstico principal, condição de alta e município de residência do paciente. Quanto 

ao diagnóstico principal, será utilizada a tabulação por capítulos e categorias da Classificação 

Internacional de Doenças. A seleção de patologias mais freqüentes será realizada por 

agrupamentos de categorias. A análise será descritiva utilizando o Epi-info. Serão calculadas as 

taxas de mortalidade hospitalar dos grupos das patologias transmissíveis e não transmissíveis 

mais freqüentes, e para estas últimas será avaliada a sazonalidade. O movimento intermunicipal 

será descrito considerando o município de residência do paciente e a localização da unidade de 

saúde. Acredita-se que este trabalho possa contribuir para gerar informações importantes para o 

diagnóstico de saúde, fornecendo subsídios aos que se dedicam ao planejamento do setor. 

(PROBIC – UNIT) 

 

Palavras-chaves: morbidade, mortalidade, hospitalar 

 

 

 

VESPAS SOCIAIS: ESTUDO COMPARADO DO DESENVOLVIMENTO DAS 

GLÂNDULAS DO V E VI ESTERNITOS GASTRAIS DE POLISTES CANADENSIS (L.) 

(HYMENOPTERA, VESPIDAE). REIS, Anderson de Araújo; RORIZ, George de Melo, 

RAPOSO FILHO, José Roque; SILVA, Maria Nei da. (Curso de Ciências Biológicas – UNIT) 

 

O estudo dos insetos sociais, nas últimas décadas, tem merecido grande interesse por parte dos 

pesquisadores das mais diversas áreas, por ser um grupo de importância fundamental na 

elucidação de problemas ecológicos e comportamentais nos ambientes neotropicais de alta 

abundância e diversidade faunística. Tais problemas são notáveis nas vespas sociais, cuja maioria 

dos comportamentos ainda não foi elucidada nas suas bases funcionais e causais. A organização 

social apresenta grande diversidade entre os Vespidae: desde pequena complexidade até estágios 

sociais, muito desenvolvidos ou eusociais. Esta família constitui-se de três subfamílias: 

Stenogastrinae, Vespinae e Polistinae, das quais a última é a mais diversificada em espécies, 

sendo uma delas Polistes canadensis, espécie que ocorre nos Estados Unidos, México, 

Quatemala, Honduras, Salvador, Costa Rica, Panamá, Colômbia, Peru, Venezuela, Guianeas, 

Suriname, Brasil, Paraguai, Argentina e Bolívia (RICHARDS, 1978); e como a espécie é 

abundante na área de estudo, foi escolhida como objeto deste trabalho. O comportamento de 

“rubbing”, no qual a vespa esfrega o final do gaster no pedúnculo da colônia e elimina uma 

substância repelente para formigas, nunca foi estudado em P. canadensis, embora tenha sido 

descrito para outras espécies. Tal comportamento foi observado em Mischocyttarus drewseni por 

MARINO PICCIOLI & PARDI (1970); em Polistes annularis HERMANN & DIRKS (1974) 

descreveram tal comportamento; TURILLAZZI & UGOLINI (1979); em Polistes fuscatus, por 

POST & JEANNE (1981), em Ropalidia KOJIMA (1983a), em Parapolybia. por KOJIMA 

(1983b e 1992), em Belanogaster, por KEEPING (1990); em Vespa affinis e Vespa tropica por 

MARTIN (1992); em Mischocyttarus drewseni e Mischocyttarus extinctus por RAPOSO-FILHO 

(1992/1993) e em Poliste versicolor, por DUARTE (1998). O objetivo deste trabalho é observar 

as colônias de P. canadensis no campo para identificar o estágio de desenvolvimento do ciclo e 

estabelecer a posição hierárquica dos indivíduos adultos. Assim, objetiva-se verificar se nas 

glândulas dos V, VI, V + VI esternitos de P. canadenses há produção de secreção e como estão 

dispostas anatomicamente tais glândulas. No campo, cada colônia observada será identificada por 

um número, segundo a área de estudo. As vespas adultas serão identificadas por marcas no tórax 

e abdômen com tinta especial para aeromodelo. Os indivíduos adultos, marcados e com posição 

hierárquica conhecida, mediante observações no campo serão retirados das colônias e 



transportados para o laboratório. As vespas serão sacrificadas por uso de anestésico. Após esta 

operação as vespas serão dissecadas para liberação do V e VI esternitos gastrais, para análise 

posterior dos aglomerados de células gastrais. Em cada vespa será analisado a desenvolvimento 

do tapete glandular dos V, e do VI esternitos gastrais, para identificação do estado glandular. 

(PROBIC – UNIT) 

 

Palavras Chaves: Vespas Sociais, Glândulas Esternais, Polistes, Estudo Comparado. 

 

 

 

APLICAÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS – UMA AVALIAÇÃO DE MUDANÇA NO 

HÁBITO DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL. ANJOS, Ana Karollina Machado dos; SANTOS, 

Almira Alves dos.(Curso de Odontologia – UNIT)
 

 

A mudança de hábitos de higiene bucal é uma das grandes dificuldades com que os dentistas se 

defrontam. Possivelmente os métodos utilizados para conscientização das informações ainda não 

sejam os melhores, necessitando ainda de maior viabilização. A implantação de programas de 

ação preventiva desde a educação pré-escolar possibilita a evolução integral da criança. O 

princípio do aprendizado ativo se baseia no uso de jogos em que os participantes aprendem 

melhor fazendo do que lendo, ouvindo ou observando. É um princípio de aprendizado pelo 

descobrimento. Cada jogo traz sensações totalmente diferentes. Isso age como “âncora”, que 

pode ajudar os participantes a se lembrarem do que aprenderam. Quando os participantes além de 

usarem os jogos educativos, os levam para suas casas, eles funcionam como reforço do 

aprendizado, fazendo com que o inconsciente memorize as informações sem dificuldades. Os 

autores propõem-se a avaliar a mudança de hábitos na higiene bucal de 60 crianças de 5 a 8 anos 

de idade, todas alunas da mesma escola pública, na Cidade de Aracaju – SE, frente uma 

metodologia com uso de jogos educativos individuais e em grupo, diversificados e sempre 

fundamentados em instruções sobre higiene bucal.  

A avaliação da qualidade da escovação será realizada com a evidenciação da placa bacteriana e 

mensurada pelo índice de O’Leary. 

 

Palavras-chaves: jogos educativos, educação em saúde, higienização bucal 

 

 

 

CORRELAÇÃO ENTRE AMAMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁ OCLUSÃO E 

HÁBITOS ORAIS NOCIVOS. ABUD, Juliana Mendonça; SANTOS, Almira Alves dos. 

(Curso de Odontologia – UNIT) 

 

A amamentação exclusivamente no peito tem sido incentivada não só por ser o leite materno o 

alimento mais completo e digestivo para crianças de até 06 meses de idade, como também por ser 

uma via de prevenção nas alterações bucais à medida que estimula o crescimento e 

desenvolvimento do sistema dento-ósseo-músculo-articular. A amamentação artificial pode 

causar alterações no desenvolvimento das arcadas dentárias essas alterações são mais severas 

quando as crianças desenvolvem hábitos orais como chupeta e sucção de dedo. Sendo 

amamentadas no peito, elas posturam a língua adequadamente, respiram pelo nariz, obtendo um 

vedamento melhor dos lábios e estimulando toda a musculatura oral. Diante disto, esse projeto de 

pesquisa pretende avaliar em 100 pré-escolares de ambos os sexos, com idade de 06 anos, 

matriculados em escolas públicas de Aracaju – SE, a existência de correlação entre o tempo de 

aleitamento materno e a instalação de má oclusão. O projeto irá fazer uso de questionários que 

serão respondidos pelas mães e exames clínicos realizados nas crianças. 

 

Palavras-chaves: amamentação, má oclusão, hábitos 

 

 

 

ESTUDO E APLICAÇÕES DE TÉCNICAS DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS NA 

ROBÓTICA. LEITE JUNIOR, George; LEITE, Jorge Eduardo O.; FREIRE, Eduardo Oliveira. 

(Curso de Ciência da Computação – UNIT) 

 

Atualmente, com os últimos avanços tecnológicos, a utilização de imagens no cotidiano da 

sociedade tem se tornado comum. Na maioria das vezes, as imagens capturadas por câmaras de 

vídeo, máquinas fotográficas digitais e scanners necessitam ter algumas de suas características 



(como brilho, contraste ou eliminação de ruído), aprimoradas. A área da informática responsável 

por estudar as técnicas e algoritmos que têm como entrada imagens e apresentam na saída as 

mesmas imagens, só que com algumas características alteradas, é chamada de Processamento de 

Imagens. O estudo de processamento de imagens é muito difundido atualmente, e seus resultados 

podem ser empregados na indústria, Internet, marketing (propagandas), entretenimento (efeitos 

especiais em filmes), robótica, etc. Os objetivos deste trabalho consistem em estudar as técnicas 

mais utilizadas na área de processamento de imagens (erosão, dilatação e detecção de bordas), e 

aplicá-las para a elaboração de um software para tratamento de imagens obtidas por uma câmara 

de vídeo a bordo de um robô móvel. As imagens devem ser processadas até que fiquem com 

características adequadas para serem utilizadas pelo sistema de visão computacional do robô. Em 

uma pesquisa que está sendo desenvolvida em outro projeto, o sistema de visão computacional 

será capaz de extrair características geométricas da imagem, que poderão ser utilizadas pelo 

sistema de navegação e controle, para guiar o robô em seu ambiente de operação, ou para o 

reconhecimento de obstáculos. Este projeto, que está associado ao Grupo de Pesquisa em 

Automação, deverá ter os seus resultados integrados a outros projetos do grupo, e em momento 

oportuno deverão ser alvo de publicações em congressos ou revistas. 

 

Palavras Chaves: Imagem, Processamento, Robótica. 

 

 

 

ESTUDO E APLICAÇÕES DE TÉCNICAS DE VISÃO COMPUTACIONAL NA 

ROBÓTICA. RAMALHO, Daysi Guarany, FREIRE, Eduardo Oliveira. (Curso de Ciência da 

Computação – UNIT)  

 

Sistemas de Visão Computacional são aqueles que extraem características geométricas a partir de 

imagens geradas por câmaras de vídeo ligadas a computadores. Estas características são muito 

úteis na indústria e principalmente na robótica, com a construção de robôs “capazes de enxergar.” 

Ao relacionarmos as dificuldades inerentes ao processo de dotar o computador de uma 

capacidade visual semelhante à dos seres humanos, deparamo-nos com três características do 

processo de percepção visual humano: uma base de dados rica; alta velocidade de processamento 

e a capacidade de trabalhar sob condições variadas. No que diz respeito à base de dados 

utilizaremos a princípio imagens binárias; o surgimento de novas CPUs e arquiteturas 

computacionais cada vez mais rápidas, com paralelismo, nos permite modelar a segunda 

característica. O desafio é fazer com que os sistemas de visão artificial trabalhem em diferentes 

condições de luminosidade, contraste, posicionamento relativo dos objetos, sem perder a 

capacidade de interpretar a cena. O projeto visa o estudo de técnicas utilizadas em visão 

computacional que permitem a extração de características como área, centro de massa, 

orientação, comprimento e largura de objetos presentes em imagens digitalizadas. Em projetos 

futuros, os algoritmos obtidos neste projeto poderão ser utilizados para extrair referências 

geométricas de imagens enviadas por uma câmara de vídeo que estará a bordo de um robô móvel, 

permitindo que essas informações sejam utilizadas pelo sistema de navegação e controle, para 

guiar o robô em seu ambiente de operação, ou ainda para o reconhecimento de obstáculos. Este 

projeto está associado ao Grupo de Pesquisa em Automação e os resultados obtidos deverão ser 

oportunamente alvo de publicações em congressos ou revistas. 

 

Palavras-chaves: visão computacional, características geométricas, robótica 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DE UMA INTERFACE GRÁFICA PARA AUXILIAR O 

SEQÜENCIAMENTO DE PRODUÇÃO EM SISTEMAS FLEXÍVEIS. REHEM NETO, 

Almerindo Nascimento; SOARES JUNIOR, Aroaldo; SANTOS, Edilson de Jesus. (Curso de 

Ciência da Computação – UNIT) 

 

A Programação de Produção em unidades químicas tem merecido crescente atenção no âmbito da 

Engenharia Química nos últimos anos. A tarefa da programação da produção pode ser definida 

como sendo o planejamento temporal da execução de um dado conjunto de ordens, onde o 

processamento de cada ordem corresponde à fabricação de um determinado produto, realizada 

através de uma série de operações, em um conjunto de recursos disponíveis, em uma seqüência 

pré-definida e sob várias restrições adicionais. Como resultado tem-se um programa (ou uma 

escala) de produção que especifica as atribuições temporais das operações das ordens nos 

recursos a serem utilizados, de forma que restrições de produção sejam satisfeitas e que os custos 



de produção sejam minimizados. Entretanto, as exigências do mercado levam à elaboração e 

implementação de interfaces gráficas que executem estratégias eficientes de controle e 

acompanhamento da produção de sistemas de manufatura, as quais possibilitam uma interação 

com o usuário, além de permitir um maior controle e visualização do sistema produtivo. De 

forma geral, a proposta do presente trabalho resume-se à integração de algoritmos que se utilizam 

de inteligência artificial para o seqüenciamento de ordens e uma interface gráfica, a qual está 

sendo desenvolvida em linguagem visual Delphi. Os recursos gráficos darão ao usuário um modo 

de interagir com o problema em questão. (PROBIC – UNIT) 

 

Palavras-chaves: programação; produção 

 

 

 

PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO VIA OXIDAÇÃO PARCIAL DE ETANOL. UMA 

ABORDAGEM TERMODINÂMICA. C. JÚNIOR, Adalberto D. FIGUEIREDO, Renan. 

Tavares. (Curso de Farmácia – UNIT) 

 

Uma das opções prometedoras para produzir energia elétrica e diminuir o uso de combustíveis 

fosseis é a utilização da “Célula de Combustível”, que converte a energia química do hidrogênio 

diretamente em eletricidade. Para se produzir hidrogênio, o processo de oxidação parcial de 

metanol tem sido estudado e oferece vantagens sobre o processo de reforma de vapor
1,2

. Porém, a 

possibilidade de empregar o etanol em lugar do metanol foi analisada por Garcia e Laborde
3
, que 

concluíram que é possível obter hidrogênio à pressão atmosférica. Neste trabalho, será estudado o 

equilíbrio Termodinâmico da reação de Oxidação Parcial de Etanol para obtenção de hidrogênio 

à pressão ambiente, na faixa de temperatura entre 400 - 700 K, utilizando uma razão 

etanol/oxigênio entre 0,0 a 1,0. Seis possíveis produtos de reação foram considerados, e será 

construído um modelo matemático para se determinar a composição de equilíbrio do meio 

reacional sob condições desejadas. A análise termodinâmica nos fornecerá uma informação 

fundamental sobre a conversão de equilíbrio, que nos possibilitará uma melhor utilização do 

potencial do sistema catalítico que for utilizado. A temperatura de reação será selecionada para 

trabalhar acoplada a uma “Célula de Combustível”. Os resultados serão apresentados na forma de 

gráficos, e altas concentrações serão determinadas. Considerando os possíveis produtos da reação 

catalisada de oxidação parcial de etanol H2, H2O, CO, CO2, CH4 e C2H5OH e O2 que não 

reagiram, serão construídos cinco modelos baseando-se nos principais produtos primários da 

reação. A composição de equilíbrio de cada espécie para cada modelo será derivada da 

combinação das equações envolvendo balanço de massa e constantes de equilíbrio. Em todos os 

modelos, um catalisador torna-se necessário para promover a reação a relativas baixas e serão 

discutidas as implicações das condições da reação catalisada de oxidação parcial de etanol 

associada a uma “Célula de Combustível” onde quantidade e pureza de hidrogênio são 

importantes. 

Formação de coque: a deposição de carbono sobre a superfície do catalisador deve ser analisada, 

fato este que afetará a quantidade e pureza dos produtos. Quantidade de hidrogênio produzida: as 

condições ótimas para produzir hidrogênio temperaturas. (PROBIC – UNIT) 

 

Palavras-chave: termodinâmica aplicada, oxidação parcial de etanol, produção de hidrogênio. 

 

 

O ENSINO DE INGLÊS EM ESCOLAS DAS REDES PÚBLICA E PRIVADA DA 

GRANDE ARACAJU. FREITAS, José Oliveira; LIMA, Luiz Eduardo de Andrade; ARAUJO, 

Priscila Maynard de ;SOUZA, Sônia Margarida Prado de. (Curso de Letras – UNIT) 

 

O estudo de línguas tem como objetivo principal a comunicação, a interação com o outro dentro 

de um contexto social e cultural, uma vez que a língua é um produto humano “que organiza e 

ordena de forma articulada os dados das experiências comuns aos membros de determinada 

comunidade lingüística” (LDB,1996:3). Assim, o ensino de inglês como língua estrangeira 

moderna nas escolas de ensino fundamental e médio, se pautado na prática de alguns princípios 

fundamentais da lingüística moderna, poderia permitir a compreensão das diferentes visões de 

mundo e das diferentes culturas, assim como o acesso às informações e comunicações 

internacionais, aspectos estes imprescindíveis na era da globalização. No entanto, estudiosos e 

profissionais da área reconhecem a ineficácia e mesmo o fracasso do ensino de inglês, 

principalmente nas escolas públicas de níveis fundamental e médio no Brasil. A proposta do 

presente trabalho é descrever e comparar, numa perspectiva sincrônica, a situação do ensino-

aprendizagem de inglês, nas 8
as

 séries do ensino fundamental em escolas das redes pública e 



privada da Grande Aracaju, em termos dos objetivos e conteúdo programático do curso, do(s) 

método(s) de ensino adotado(s) e da(s) estratégias utilizada(s) para a consecução dos objetivos. O 

corpus a ser utilizado para análise compreende a) questionários sobre dados sócio-econômicos 

dos alunos; b) questionários com dados referentes à formação educacional do professor; c) planos 

de ensino das séries observadas; d) transcrições de gravações de, no mínimo, 2 (duas) horas-aula 

nas 8
as

 séries observadas, nas diferentes escolas. A coleta de dados será feita pelos alunos 

participantes do projeto mediante a) aplicação de questionários a alunos e professores; b) 

levantamento do plano de ensino junto à direção das escolas; c) gravações, em fita cassette, das 

aulas observadas; d) anotações da condução da aula em diários. (PROBIC – UNIT). 

 

Palavras-chaves: ensino-aprendizagem, aquisição de segunda língua, contexto social/ cultural, 

interação, abordagem. 

 

 

 

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DA PRESSÃO ARTERIAL EM CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS. RIOS, Ceane 

Cunha; LEAL, Josevan Cerqueira; FERREIRA, Ana Paula de Lima; CARMO, Jussara Márcia 

do. (Curso de Fisioterapia – UNIT) 

 

A Hipertensão Arterial (H.A) é uma doença crônica multifatorial caracterizada pelo aumento da 

pressão arterial sistólica, diastólica ou ambas. A prevalência da H.A é elevada em todo o mundo. 

Estima-se que no Brasil 15 a 20% da população adulta e 6 a 8 % de crianças e adolescentes sejam 

hipertensas. Os fatores de risco como a idade, sexo, raça, obesidade, dislipidemia, ocupação, 

tabagismo, alcoolismo, dieta, lesões em órgãos- alvos e doenças cardiovasculares estão 

relacionadas com H.A. Este trabalho visa avaliar os aspectos relacionados com idade, sexo, raça, 

obesidade, condições sócio-econômicas e prevalência de normotensão e H.A entre crianças e 

adolescentes, correlacionar a H.A e o perfil lipídico da amostra e fazer o mapeamento 

epidemiológico da pressão arterial. Farão parte desta pesquisa escolares de ambos os sexos, idade 

entre 7 e 18 anos matriculados na rede estadual e municipal da localidade de Pedra Branca, no 

município de Laranjeiras - SE. O cálculo de amostra foi realizado com nível de confiança 95% 

através do sistemas Epi-info, perfazendo o total de 172 alunos. Será realizada a mensuração da 

pressão arterial considerando-se a normotensão (perfil abaixo de 90), normal limítrofe (percentil 

entre 90 e 95) e hipertensão (percentil acima de 95). A avaliação laboratorial, antropométrica e 

inquérito alimentar serão analisados. Os indivíduos ou seus responsavéis assinarão termo de 

participação voluntária (declaração de Helzink). Serão aplicados no processamento de dados, 

análise uni e bivariadas e correlação de Person com 95% de confiança. A análise epidemiológica 

empregada pretende comprovar a hipótese de que a pressão arterial é idêntica entre indivíduos 

brancos e negros na infância, e após a puberdade ocorre aumento pressórico em indivíduos 

negros e que há correlação entre o perfil lipídico e a pressão arterial em crianças e adolescentes. 

(PROBIC – UNIT – FAFEN) 

 

Palavras Chaves: Hipertensão Arterial, Dislipidemia, Epidemiologia, crianças/Adolescentes 

 

 

 

O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO DA CIDADE DE ARACAJU À LUZ DA LEI 

FALIMENTAR. LIMA, Miguel Ângelo Barbosa de; CAMPOS, Maria Angélica Bastos 

Nascimento de. (Curso de Direito – UNIT)  

 

O Direito por ser uma ciência evolutiva, e observando o quanto a matéria falimentar é sensível no 

ensino universitário e da atualização profissional e levando em consideração que o Decreto-Lei 

7.661/45 (Lei de Falências) permanece inalterado, no presente trabalho iremos propor algumas 

alterações que possam torná-la mais condizente com as necessidades atuais da atividade 

econômica, demonstrando assim o quanto a sua evolução ajudaria quando da sua utilização no 

campo prático, equiparando-se à realidade sócio-econômica do nosso país e principalmente de 

nosso Estado. Visto que o Decreto-Lei 7.661/45 apresenta alguns pontos ultrapassados, apesar do 

crescimento do mercado interno e externo, por exemplo, com o advento do Mercosul e da 

globalização desejamos manter uma atuação dinâmica com relação à aplicação desta. Observando 

esta realidade despertou o interesse para realizar este trabalho, com o intuito de reunir diversos e 

importantes aspectos controversos do Direito Comercial na área falimentar à luz não das normas 

constitucionais e infraconstitucionais em vigor, como também da doutrina e jurisprudência atuais, 

procurando, através de uma exposição clara, objetiva e didática buscar a necessária reflexão 



crítica de estudantes e profissionais da ciência jurídica, pontualmente do Direito falimentar, além 

de incentivar e estimular debates e pesquisas na área falimentar. (PROBIC – UNIT) 

 

Palavras-chaves: direito falimentar, atualização, divergência. 

 

 

 

EFEITOS DO CONDICIONAMENTO FÍSICO SOBRE OS PARÂMETROS 

IMUNOLÓGICOS EM PACIENTES COM AIDS. DANTAS, Anderson de Jesus Costa; 

TAVARES, Lívia dos Anjos; FRANCO, Carlúcia Ithamar Fernandes; CARMO, Jussara Márcia 

do Carmo. (Curso de Fisioterapia – UNIT) 

 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) caracteriza-se por desequilíbrio imunológico 

causado pelo Vírus da Imonodeficiência Humana (HIV), predispondo o indivíduo à infecções 

oportunistas. A disseminação do HIV por todo o mundo tem preocupado os pesquisadores, que 

buscam novas informações e condutas. O uso de várias drogas tem proporcionado melhor 

sobrevida aos portadores de HIV/AIDS, porém a associação com terapias não farmacológicas tem 

sido pouco pesquisados. Este trabalho visa analisar os efeitos do exercício aeróbio e das técnicas 

de relaxamento sobre a função imunológica, verificar alterações da relação CD4/CD8 e investigar 

a associação da terapia medicamentosa e o exercício na resposta imunológica. Farão parte desta 

pesquisa 30 pacientes de ambos os sexos com diagnóstico clínico e laboratorial de HIV/AIDS 

que estejam fazendo uso ou não do tratamento medicamento, incluídos na Classificação de 

Centro de Controle de Doenças nas categorias A1 ,A 2,B1, B 2, C1, e C2. Os pacientes incluídos no 

programa serão submetidos à avaliação fisioterapêutica, antropométrica, teste de esforço 

(Protocolo Bruce) e a ergoespirometria para avaliação da capacidade funcional. O programa de 

condicionamento físico será realizado com exercícios aeróbios isotônicos e isométricos, com 

intensidade moderada (Freqüência cardíaca máxima Fcm entre 60% a 85%), com freqüência de 

três vezes semanais e duração de 60 minutos subdivididos em : aquecimento, exercício 

propriamente dito, resfriamento e recuperação. O protocolo será empregado durante seis meses 

consecutivos. As variáveis analisadas durante a aplicação do programa de condicionamento físico 

serão: freqüência cardíaca (Fc), pressão arterial média (PAM) e freqüência respiratória (Fr). Os 

pacientes serão reavaliados ao término do programa através da análise laboratorial, funcional 

(teste de esforço + Ergoespirometria) e antropométrica. Após o programa de condicionamento 

físico pretende-se comprovar a hipótese de que o exercício físico aeróbio aumenta a função 

imunológica dos pacientes portadores de HIV/AIDS, através da elevação da relação CD4 /CD8 em 

associação ou não com a terapia medicamentosa. (PROBIC – UNIT) 

 

Palavras-chaves: AIDS, exercício, imunidade, avaliação. 

 

 

 

OBTENÇÃO DE DERIVADOS CELULÓSICOS A PARTIR DE MATERIAIS NÃO 

LENHOSOS. RODRIGUES, Maria Silvania Marques; BRITO E SILVA, Tânia Maria de; 

FARIAS, Patricia Maria Albuquerque de; SANTIAGO JUNIOR, Waldemir Santiago; CASTRO, 

Álvaro Victor de; SANTOS FILHO, Hélio Andrade dos; LUZ, José Guilherme Pereira. (Grupo 

de Pesquisa em Química Biológica – Instituto de Tecnologia e Pesquisa - ITP - UNIT) 

 

A indústria papeleira figura como principal fonte de demanda de celulose a nível mundial
1-2

. Em 

geral, as fibras utilizadas na indústria papeleira são provenientes da parte lenhosa das árvores, 

camada mais interna do tronco que contém o sistema de vasos que levam água e solutos 

orgânicos de alimentação, das raízes até as folhas; no entanto, as fibras podem também vir das 

folhas. Destacamos algumas fibras de vegetais não lenhosos: bagaço de cana, sisal, agave ou pita, 

bananeira, bambu, palha de cereais, dentre outras. Essas fibras podem ou não apresentar resinas 

(pitch) em suas células parenquimáticas, cuja presença pode acarretar depósitos indesejáveis 

sobre as máquinas, prejudicando dessa forma a produção e a qualidade do papel. Os processos 

industriais de utilização de fibras de materiais lenhosos para a produção de papel causam sérios 

problemas ambientais, devido aos resíduos liberados nos efluentes pela indústria papeleira. Uma 

forma de minimizar esses problemas surge com a utilização de processos biotecnológicos 

aplicados
3
, desde a mutação transgênica nas árvores até o tratamento dos resíduos liberados nos 

efluentes. Assim, a utilização de fibras de materiais não lenhosos como fonte alternativa para 

produção de derivados celulósicos, associada aos métodos biotecnológicos, mostra-se 

potencialmente como um caminho viável para minimização dos problemas ambientais originados 

na produção desses derivados. A resina se caracteriza por ser uma mistura de diferentes 



compostos que mutuamente inibem a cristalização. Numa definição rigorosa, extrativos são 

compostos solúveis em solventes orgânicos. Entretanto, carboidratos e compostos inorgânicos 

solúveis em água também podem pertencer à classe de substâncias extraíveis. Os terpenos, 

flavonóides e outros aromáticos são freqüentemente encontrados em resinas. Neste trabalho a 

avaliação do potencial de obtenção de derivados celulósicos a partir de amostras de espécies 

vegetais não lenhosas: (bambu taquara, bambu taquara fita, cana-de-açúcar, bananeira, taboa e 

gravatá), nativas do estado de Sergipe, vem sendo desenvolvida através da análise e tratamento 

de amostras coletadas sazonalmente. A cada três meses são realizadas coletas no mesmos pontos 

para possibilitar um estudo comparativo. As amostras são coletadas, depois limpas e armazenadas 

em local ventilado e coberto. A polpa do bagaço de cana é obtida pelo processo de cozimento 

soda-cloro. As demais polpas são obtidas através de cozimento com hidróxido de sódio. As 

polpas foram extraídas em sohxlet com acetona ou diclorometano e água, obtendo-se extratos 

lipofílicos e hidrofílicos, cuja composição é identificada através de métodos espectroscópicos. 

Embora as fibras de vegetais não lenhosos constituam apenas 5% do total das fibras usadas para a 

fabricação do papel, estas representam uma das maiores fontes atuais e potenciais de fibras para 

muitos países em desenvolvimento e industrializados. De acordo com os dados até agora obtidos, 

as espécies vegetais não lenhosas selecionadas para o presente trabalho têm-se mostrado 

eficientes para a produção de pastas celulósicas, sendo que a avaliação do percentual de 

ocorrência de pitch nas mesmas constitui-se no objetivo da etapa seguinte do presente trabalho. 

(PROBIC – UNIT) 

 

Palavras-chave: celulose, materiais não-lenhosos, fibra 

 

 

 

AROMATERAPIA: ÓLEOS ESSENCIAIS PARA O CORPO E A ALMA. DIAS, Rejanne 

M. da Silva; FIGUEIREDO, R. Tavares. (Curso de Farmácia – UNIT) 

 

O óleo etérico de cada planta é a expressão da alma, seu interior. É a manifestação arquetípica da 

planta em questão, arquétipos que pertencem a uma outra dimensão de existência. E já que os 

óleos essenciais integram essa dimensão verdadeira da alma da planta, existem ligações íntimas 

entre arquétipos das plantas e os vários tipos de seres humanos. A Aromaterapia em sua forma 

mais elevada é capaz de atingir diretamente o nível psicológico do paciente. Mas, para poder 

chegar a tanto, deve-se não apenas ter muito cuidado na escolha da essência; são importantes 

também a sua colheita e destilação. A colheita de plantas silvestres e de plantas cultivadas 

biologicamente tem um fator importante que deve ser observado. Assim sendo, as equipes devem 

se dirigir para o local da colheita durante uma estação certa; porém, para efetuar a colheita, 

devemos nos aproximar das plantas com amor e respeito, conversar com elas e emitir vibrações e 

pensamentos agradáveis e de alegria. Também a posição do Sol e a fase da Lua durante a colheita 

são importantíssimas. A destilação deve ser realizada durante um intervalo de tempo de no 

mínimo 90 minutos. Esse tempo é importante, pois garante que todas as substâncias desejadas 

estejam presentes no óleo destilado. Alguns deles respondem pelo equilíbrio integral da planta e 

uma aproximação maior do ser interior da planta. A água usada durante a destilação, que ainda 

conserva uma porcentagem de óleo, é também usada na Aromaterapia sob o nome de hidrolato. A 

Aromaterapia funciona muito bem no nível físico, e justamente nos últimos anos, a ciência 

descobriu que determinados óleos etéricos são agentes poderosos na luta contra bactérias e vírus; 

doenças infecciosas saram muito mais depressa se tratadas com óleos essenciais. Outros agem 

positivamente sobre o coração e a circulação sanguínea ou são utilizados com sucesso no 

tratamento de doenças como arteriosclerose, ameaça de enfarte ou perturbação do ritmo cardíaco. 

Outros impedem infeções, livram cãimbras e imunizam contra diabetes. A aromática que um ser 

humano espalha ao redor de si diz muito sobre seu interior, o estado de seu corpo, seus 

pensamentos e emoções, e até sobre seu caráter e nível espiritual. Um sentimento profundo, 

nobre, afetivo, gera um aroma maravilhoso, enquanto ódio, inveja e crueldade fedem. Cada 

emoção se expressa através de um cheiro. Médicos experientes conseguem reconhecer uma 

determinada doença pelo cheiro dos seus pacientes e curá-la com a ajuda de aromas. (PROBIC - 

UNIT) 

 

Palavras-chave: óleos essenciais, destilação por arraste a vapor, Aromaterapia. 

 

 

SELEÇÃO DE SUPORTES INERTES PARA O TRATAMENTO DE EFLUENTES 

LÍQUIDOS DOMÉSTICOS NUM REATOR DE LEITO FLUIDIZADO. OLIVEIRA, 

Noelma Seixas de; MARQUES, José Jailton. (Curso de Farmácia – UNIT) 



 

A preservação ambiental exige a adoção de técnicas eficazes de coleta, tratamento e disposição 

final de efluentes. Dentre as principais técnicas de tratamento utilizadas a nível mundial, 

destacam-se os processos biológicos avançados, à base de microorganismos imobilizados em 

partículas sólidas inertes, denominados de biofilmes. Atualmente, estes processos são 

desenvolvidos em reatores aeróbicos com leitos móveis, nos quais a fase sólida se mantém em 

suspensão no reator, geralmente pela ação de uma corrente de ar introduzida na base do 

equipamento ou pela própria corrente líquida. A corrente de ar exerce simultaneamente os papéis 

de aeração e de fluidização do meio, estabelecendo um intenso grau de mistura e favorecendo a 

depuração do efluente, através do seu contato direto com o suporte inerte revestido pelo biofilme. 

A seleção dos materiais obedece a uma série de requisitos indispensáveis para o fim mencionado, 

a qual deve ser feita através de um estudo sistemático que envolve a caracterização em termos de 

propriedades físicas do material, bem como o seu comportamento com relação à hidrodinâmica 

do sistema e à formação e desenvolvimento dos biofilmes. O presente trabalho de iniciação 

científica contribui com uma boa revisão bibliográfica sobre o tema e com a construção de um 

reator de leito fluidizado para o tratamento de efluentes líquidos. (PROBIC – UNIT) 

 

Palavras-chaves: suporte inerte, biofilmes, reatores aeróbicos, reatores de leito fluidizado 

 

 

 

RELAÇÕES ENTRE A MORFOLOGIA E ECOFISIOLOGIA DE POLISTES 

CANADENSES (L.) (HIMENOPTERA – VESPIDAE). CANTON, Adriane S. C.; SANTOS, 

Karla K. L.; FRANCO, Ilana T.; RAPOSO FILHO, José Roque; SILVA, Maria Nei da. (Curso de 

Ciências Biológicas – UNIT) 

 

O gênero Polistes se caracteriza por apresentar uma grande distribuição geográfica e ocorrência 

em zonas tropicais e temperadas, com cerca de 150 espécies distribuídas por todo o globo 

terrestre, com exceção da Nova Zelândia e limites das regiões temperadas. Foram localizados e 

coletados quatro agregados de inverno e três colônias em desenvolvimento; no laboratório foram 

fixados em Dietrich e conservados em álcool 70%. As 15 colônias foram mapeadas e o conteúdo 

de suas células registrados e, posteriormente, tais colônias foram coletadas, fixadas em Dietrisch 

e conservadas em álcool a 70% para estudos morfométricos nos laboratórios da EMBRAPA, 

Aracaju – SE e UNIT – Universidade Tiradentes – SE. Foram retirados das células dos ninhos os 

indivíduos imaturos para efetivação das mensurações com o auxílio de uma Lupa CARL ZAISS 

com ocular micrométrica acoplada. Os indivíduos foram submetidos às seguintes mensurações, 

previamente estabelecidas: largura máxima dos ovos, largura máxima da cabeça das larvas, das 

pré-pupas e pupas. No laboratório, as colônias coletadas foram utilizadas para retirada de todas as 

formas imaturas e foram separados os ovos, as larvas, as pré-pupas e pupas. Posteriormente 

foram realizadas as mensurações: largura máxima dos ovos, largura máxima das cabeças das pré-

pupas e pupas. Os ovos apresentaram distribuição de freqüência bimodal, que correspondem a 

1,59 mm na primeira moda e 3,39 mm na segunda moda, que vão de 0,60 mm a 2,94 mm e 2,94 

mm a 3,84 mm, respectivamente, incluindo os oito meios de classe. Foi constatada uma 

distribuição da freqüência quadrimodal da largura máxima das cápsulas cefálicas das larvas de P. 

canadensis. Na primeira das quatro modas a freqüencia máxima foi 1,14 mm; na segunda 2,04 

mm; na terceira 2,94 mm e na quarta moda, 3,84 mm. As pré-pupas são larvas paralisadas do 

último estágio de desenvolvimento larval e apresentaram uma freqüência de distribuição 

unimodal, com freqüência máxima da largura da cápsula cefálica no quinto meio de classe, 

correspondente a 2,49 mm. As pupas estudadas também apresentaram uma distribuição de 

freqüência unimodal com freqüência máxima no meio de classe correspondente a 2,94 mm. Estes 

resultados aproximam-se dos obtidos em estudos semelhantes para outras espécies do gênero. Os 

gráficos de freqüência mostram a existência de dois tamanhos de ovos e dois de pupas e que as 

larvas passam por quatro estágios de desenvolvimento. Os achados concordam com os resultados 

obtidos para outras espécies de Polistes. Pelos dados morfométricos obtidos, todos os indivíduos 

da colônia; parece não haver uma distinção aparente de casta. Bolsista do CNPq de Iniciação 

Científica – PIBIC. 

 

 

 

 

 

 



ACOMPANHAMENTO FARMACÊUTICO POR VIGILÂNCIA INTENSIVA DE 

PACIENTES HOSPITALIZADOS VISANDO DETECTAR REAÇÕES ADVERSAS DE 

MEDICAMENTOS E O IMPACTO DESSES EVENTOS NOS CUSTOS 

HOSPITALARES. SACRAMENTO, Marta O.; PIETRO, Giuliano Di ; BOHALAND, Anna 

Klara. (Curso de Framácia – UNIT) 

 

O aumento crescente na produção de novos fármacos, as novas tecnologias e procedimentos 

terapêuticos, paradoxalmente vêm dificultando cada vez mais a atuação dos profissionais de 

saúde na assistência à população. Este fato deve-se ao excesso de informações não 

sistematizadas, em particular sobre medicamentos. À medida que a produção de novos fármacos 

aumenta, multiplicam-se ainda mais estas informações. Para que se possa garantir o uso racional 

dos medicamentos, faz-se necessário a implementação de projetos visando sistematizar estas 

informações, permitindo aos profissionais da saúde o uso adequado e seguro dos medicamentos. 

Daí a necessidade de um profissional totalmente instruído acerca das características dos 

medicamentos, que seja capaz de apreciar a posologia, indicar as incompatibilidades eventuais 

com outras substâncias e retificar possíveis erros de prescrição. O farmacêutico na equipe 

multidisciplinar de saúde pode contribuir muito para a melhora dos pacientes, desenvolvendo um 

programa de Farmacovigilância, que se define como o conjunto de atividades destinadas a 

identificar e avaliar os efeitos do uso agudo e crônico dos tratamentos farmacológicos na 

população ou em subgrupos de pacientes expostos a tratamentos específicos. A 

Farmacovigilância vem se desenvolvendo entre a velha medicina que atribui ao clínico a decisão 

soberana, e a moderna medicina, que tende a reconhecer a necessidade de um especialista em 

medicamentos na equipe multidisciplinar de saúde. O objetivo desta pesquisa é realizar um 

estudo prospectivo por Vigilância Intensiva de pacientes hospitalizados, visando detectar Reações 

Adversas relacionadas ao uso de medicamentos, estabelecendo suas causas e conseqüências e 

avaliar o impacto de tais eventos na morbimortalidade, no aumento do tempo de internação e nos 

custos hospitalares totais. 

 

Palavras-chaves: Farmacovigilância, Reação Adversa de Medicamentos, Custos Hospitalares 

 

 

 

INCIDÊNCIA E PREVALÊNCIA DE ÚLCERAS DE DECÚBITO EM PACIENTES COM 

LESÃO MEDULAR EM REGIME DE INTERNAMENTO HOSPITALAR. GODINHO, 

Alina Pamplona; COSTA NETO, Manuel Luiz; RODRIGUES, Regina Coeli S.; MATIAS, Maria 

Goretti. (Curso de Fisioterapia – UNIT)
 

 

O aperfeiçoamento dos artefatos bélicos, o advento de seguidas guerras, a crescente utilização de 

armas de fogo e a mecanização dos meios de transporte propiciaram o elevado número de 

indivíduos com trauma vértebro-medular e, em conseqüência, as suas seqüelas. Anualmente, 

milhares de indivíduos de todas as faixas etárias são acometidos por eventos catastróficos e 

inesperados acarretando lesões medulares e determinando complicações clínicas que persistirão 

pelo restante de suas vidas. Dentre estas, destacam-se as úlceras de pressão. Os termos úlceras de 

decúbito, escaras de decúbito, escaras do leito, escaras de pressão ou úlceras de pressão são, 

simplesmente, denominações diferentes para uma lesão isquêmica, associadas à necrose que afeta 

a pele, o tecido subcutâneo e, freqüentemente, a musculatura que recobre as proeminências 

ósseas. O custo de assistência médica e de enfermagem para pacientes com escaras de decúbito é 

elevado, pois o surgimento da mesma aumenta o período de hospitalização. Presumindo um custo 

hospitalar diário médio de 500 dólares (estimativa conservadora), cada mês adicional no hospital 

significa 15.000 dólares adicionais no custo para reabilitação. Além do ônus financeiro, as 

repercussões sobre a saúde mental deste indivíduo e o estresse a que é submetida sua família, pela 

magnitude do problema, são bastante preocupantes. No hospital, onde esta pesquisa será 

desenvolvida, o número de injúrias medulares, que têm como complicação escaras de pressão, é 

bastante significativo; no entanto, há carência de estudos sistemáticos sobre a prevalência e 

incidência dessas lesões. Considerando o longo tempo de permanência no leito desses pacientes, 

em decorrência do surgimento de úlceras de decúbito, como também das complicações clínicas 

que estas possam acarretar, tais como infecção, osteomielite e sepsis, já seria justificado este tipo 

de estudo. Este trabalho tem o intuito de proporcionar, através dos resultados obtidos, uma 

estimativa confiável sobre o surgimento de escaras de decúbito decorrentes de lesões medulares, 

e propiciar ao corpo clínico do hospital estudado condições de enfrentar com mais preparo o 

grande desafio que se constitui o manejo desses pacientes, minimizando as complicações e 

restaurando a saúde, o bem-estar e a produtividade de tais indivíduos. Para a realização desta 

pesquisa será utilizada uma abordagem quanti-qualitativa, através de um método estatístico, 



caracterizado por um estudo prospectivo. Participarão deste estudo indivíduos portadores de lesão 

medular, independente da idade, sexo, raça, atividade ocupacional e nível econômico, internados 

no Hospital Governador João Alves Filho, no município de Aracaju, Sergipe, Brasil, local em que 

será desenvolvida a pesquisa, por ser a unidade de referência em traumatologia do estado. O 

período de seguimento do estudo ocorrerá de julho de 1999 a julho de 2000. 

 

Palavras-chaves: lesão medular, úlceras de decúbito 

 

 

 

PREVENÇÃO DE ÚLCERAS DE PRESSÃO EM PACIENTES COM MOBILIDADE 

RESTRITA. MARIANA, Ana Pires Lages; SOUZA, Flávia Raquel O.; MACHADO, Karina 

Conceição G.; PLACIDO, Tiago da Rocha; SÁ, Evandro Duarte de. (Curso de Fisioterapia – 

UNIT) 

 

As úlceras de pressão são “áreas localizadas de necrose” tendo como principal fator causal 

identificável o aumento da pressão numa área de tecido mole. Estas devem-se à permanência das 

articulações numa mesma posição por tempo prolongado. A prevenção e o tratamento das úlceras 

em pacientes com mobilidade restrita tem sido um grande desafio para o fisioterapeuta. 

Aproximadamente 10 a 20% dos pacientes imobilizados são internados com uma úlceras de 

pressão ou as desenvolvem durante a internação. Em torno de 70 a 90% de todas as úlceras de 

pressão são vistas em pacientes com mais de 65 anos de idade. A incidência das úlceras de 

pressão em residentes de casas de repouso foi descrita como próxima de 24%. Estima-se que o 

custo para cicatrização de uma úlcera seja entre 6.000 e 8.000 dólares/úlcera/mês, o que 

representa um grande gasto para a sociedade, principalmente quando comparadas com as medidas 

preventivas. 

 

Palavras-chaves: prevenção, pressão e úlceras 

 

 

COLEÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS. MELO, Marcelo Brito de. (Curso de Ciências 

Biológicas – UNIT)
 

 

Nos últimos anos tem havido um crescente interesse pelo estudo das plantas medicinais onde 

vários fatores contribuíram para o progresso científico nas últimas décadas. Sabe-se hoje que 

existem diferentes famílias botânicas no Nordeste cujos princípios medicinais já foram 

comprovados cientificamente, tais como Anacardiaceas, Euforbiaceas, Compostas e Labiadas. 

Estas plantas apresentam aplicações diversas, onde uma só espécie pode apresentar propriedades 

medicinais comuns. Em Sergipe, o uso de plantas medicinais como meio preventivo ou como 

fonte medicamentosa na cura de doenças ainda é bastante generalizado, principalmente no meio 

rural e no meio urbano de baixo poder aquisitivo. Objetivou-se formar uma coleção viva de 

plantas medicinais no “Campus II” da UNIT, com vistas a estimular pesquisas na área educativa 

de produtos naturais e colocando à disposição para promover a sua utilização. A coleção foi 

implantada em abril de 1999, sendo que até o momento existem 48 espécies cultivadas em 

canteiros, sob condições de telado. O levantamento da medicina popular será realizado através da 

utilização de um questionário, em entrevistas com o usuário. Para o estudo taxonômico, as 

plantas da coleção já estão sendo classificadas a nível de família, gênero e espécie, embora partes 

de plantas serão coletadas para confecção de um herbário, visando documentar e confirmar a 

classificação botânica. Serão realizadas avaliações agronômicas visando tomar as variáveis na 

planta desde o plantio até a colheita. Através de inspeções nas diferentes espécies cultivadas, 

estão sendo registradas a ocorrência de pragas como pulgão, cochonilha, lagartas e doenças como 

antracnose e ferrugem, que causam danos significativos.  

 

Palavras-chave:  

 

 

 

APLICAÇÃO DO ESTIRAMENTO SUSTENTADO AOS PADRÕES DE MOVIMENTOS 

KABATIANOS COMO PROPOSTA TERAPÊUTICA NA DOENÇA DE PARKINSON. 
BRASILEIRO, O. S. M.; FRANCO, C.I.F.; 

1
DO CARMO, J. M.;. JÚNIOR, B.L.O.; DANTAS, 

E. A. (Curso de Fisioterapia – UNIT). 

 



A Doença de Parkinson (DP) é uma desordem neurodegenerativa associada à perda neuronal 

anatomicamente seletiva do sistema nervoso central. Descobertas patológicas apontam a morte 

seletiva e progressiva de populações heterogêneas de neurônios e não apenas a perda neuronal 

dopaminérgica da pars compacta da substância negra (LANG et al., 1998). Os mecanismos 

fisiopatológicos são complexos e relacionados com disfunção mitocondrial e do metabolismo 

oxidativo; estresse oxidativo; ação das excitotoxinas; fatores neurotrópicos e fatores imunes 

(LOZANO et al., 1998); desordens bioquímicas; desordens motoras relacionadas com o 

comprometimento do circuito motor córtico-estriado-pálido-tálamo-cortical resultante da 

depleção do neurotransmissor dopamina na via negroestriatal (WICHMANN, 1993) e 

excitabilidade anormal de origem central dos motoneurônios . Como a base fisiopatológica da 

DP é a hiperexcitabilidade dos motoneurônios  de origem central, a abordagem terapêutica 

proposta consiste na adequação do método Kabat mediante a aplicação do estiramento sustentado 

aos padrões de movimentos, com objetivo de promover reação inibitória do mecanismo 

neuromuscular para contenção da hipertonia parkinsoniana (BRASILEIRO, 1999 - dados não 

publicados). : O programa será empregado em 30 pacientes de ambos os sexos, faixa etária 

variando entre 50-65 anos, com diagnóstico clínico e laboratorial de DP, obedecendo critérios de 

inclusão e exclusão. A aplicação do método será empregada durante quatro meses, freqüência de 

três vezes semanais com uma hora de duração. Os resultados serão avaliados com base na 

melhoria do desempenho motor do paciente e na análise do reflexo-H. : Pretende-se investigar a 

hipótese de que a aplicação do estiramento sustentado aos padrões de movimentos kabatianos 

promova reação inibitória do mecanismo neuromuscular com redução da rigidez muscular e 

conseqüente melhora do desempenho motor do paciente.  

 

Palavras-chaves: Parkinson, Estiramento sustentado, Reflexo-H, movimentos kabatianos 

 

 

 

ESCOLA DE POSTURA. FRANCO, C.I.F.; BRASILEIRO, O.S.M.; DO CARMO, J. M.; BISPO, 

D.;MATOS. S.S.; OLIVEIRA, D. 

 

A dor lombar representa a queixa mais freqüente nos ambulatórios de ortopedia. A maioria dos 

pacientes apresenta dor lombar por problemas causados pela forma inadequada de utilizar a 

coluna e não por alterações estruturais (FORDYEE, 1995 op. cit.; FURLAN et al.; 1998). Estima-

se que 25% dos pacientes com idades entre 35 e 50 anos apresentam lombalgia, sendo a causa 

mais comum de incapacidade em pacientes jovens, além de ser a responsável por um terço das 

queixas reumatológicas (LIPSON, 1993 op. cit.; BRANDÃO & ZERBINI, s/d). As enfermidades 

da coluna vertebral acometem cerca de 80 em cada 100 pessoas (GREVE & AMATUZZI, 1999). 

A Escola de Postura é um programa que proporciona aos pacientes o domínio das crises álgicas 

da coluna, melhor conhecimento do corpo e postura corporal mais equilibrada (CARDIA & 

ALMEIDA, 1994). 

 O programa será desenvolvido através de equipe multidisciplinar com uma amostra de 80 

pacientes portadores de algias vertebrais que serão divididos em subgrupos de 20 pacientes com 

faixa etária de 12 a 60 anos de ambos os sexos, com regime de participação em aulas e atividades 

que envolvem exercícios terapêuticos. Pretende-se adotar a Escola de Postura como terapêutica 

coadjuvante do paciente com algias vertebrais com ou sem alterações estruturais, visando 

melhoria da qualidade de vida.  

 

Palavras-chaves- Alteração postural, técnicas vertebrais, alongamento 

 

 

 

PREVENÇÃO DE ÚLCERAS DE PRESSÃO EM PACIENTES COM MOBILIDADE 

RESTRITA. MARIANO, Ana Pires Lages; SOUZA, Flávia Raquel O; MACHADO, Karina 

Conceição G. PLACIDO, Tiago da Rocha; SÁ, Evandro Duarte de. (Curso de Fisioterapia – 

UNIT)
 

 

As úlceras de pressão são “áreas localizadas de necrose” tendo como principal fator causal 

identificável o aumento da pressão numa área de tecido mole. Estas devem-se à permanência das 

articulações numa mesma posição por tempo prolongado. A prevenção e o tratamento das úlceras 

em pacientes com mobilidade restrita têm sido um grande desafio para o fisioterapeuta. 

Aproximadamente 10 a 20% dos pacientes imobilizados são internados com uma úlceras de 

pressão ou as desenvolvem durante a internação. Em torno de 70 a 90% de todas as úlceras de 

pressão são vistas em pacientes com mais de 65 anos de idade. A incidência das úlceras de 



pressão em residentes de casas de repouso foi descrita como próxima de 24%. Estima-se que o 

custo para cicatrização de uma úlcera seja entre 6.000 e 8.000 dólares/úlcera/mês, o que 

representa um grande gasto para a sociedade, principalmente quando comparadas com as medidas 

preventivas. 

 

Palavras-chaves: prevenção, pressão e úlceras 

- CAROTENO (PRÓ - VITAMINA A) NO COMBATE AOS RADICAIS LIVRES. 

OLIVEIRA, Eleidiana Andréia Seixas de; XAVIER FILHO, Lauro. (Curso de Farmácia – UNIT) 

 

-caroteno são pigmentos vermelhos e amarelos encontrados em muitas plantas. As melhores 

fontes desse nutriente são os legumes e frutas de cor amarela intensa ou alaranjada, tais como a 

cenoura, damasco, mamão e abóbora; e também as verduras verde-escuras, como por exemplo o 

espinafre, o brócolis e o agrião. O -caroteno também é conhecido pelo nome de pró-vitamina A. 

A razão é que uma molécula de -caroteno pode ser divida em duas moléculas de vitamina A, 

servindo este processo metabólico como uma das principais fontes dessa vitamina em nossa dieta. 

Esse nutriente é uma importante molécula na luta contra os radicais livres. Os radicais livres são 

moléculas em desequilíbrio no organismo, que quando em excesso atacam outras estruturas (as 

células), induzindo a inúmeras doenças, entre elas lesões teciduais, arteriosclerose, artrite, 

reumatóide, envelhecimento, doenças circulatórias, alteração do DNA celular gerando a formação 

de câncer, síndrome de Alzheirmer e doença de Parkinson. Nos últimos anos, inúmeros estudos 

mostraram a participação de vitaminas (-caroteno, A, C e E) e minerais (cobre, zinco, 

manganês, selênio) na proteção das células. São os antioxidantes, substâncias químicas que 

combatem os radicais livres. 

 

Palavras-chaves: -caroteno, Pró-vitamina A, Radicais livres 

 

 

 

CANTEIRO-ESCOLA: TRABALHO E EDUCAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL. 
BARONE, Elisa Mirra. (UNIT) 

 

Este estudo, que tem como eixo o binômio trabalho e educação no contexto da indústria da 

construção civil, toma como referência a emergência dos programas de escolarização básica para 

o trabalhador do setor enquanto proposição de parte do empresariado. Procuramos mostrar ao 

longo do trabalho em que medida a proposição do canteiro-escola reflete as questões gerais que 

estão presentes nos debates contemporâneos que resgatam a educação básica, de caráter geral, 

como variável fundamental para os processos de reestruturação produtiva, demandante de uma 

força de trabalho com novos atributos educacionais. No tocante à relação entre o trabalho no 

canteiro e a proposição escolar para a força de trabalho do setor, o estudo destaca as razões e 

objetivos que estão presentes na opção das empresas que adotaram a prática escolar em suas 

obras, bem como as motivações que orientam os trabalhadores na volta à sala de aula. A despeito 

de os trabalhadores conviverem com a frágil e incipiente profissionalização, com condições 

muitas precárias para a execução do trabalho, com uma escola permeável aos problemas do setor, 

dentre outros, identificamos inúmeras implicações do processo escolar sobre o trabalho no 

canteiro e sobre o viver cotidiano dos trabalhadores. Com base nos dados da pesquisa mostramos 

a importância de as práticas educativas articularem as habilidades básicas, como leitura e escrita, 

cálculos simples, com o cotidiano do trabalho. Para o cenário da construção é central conciliar os 

processos de aprendizagem do trabalho, o domínio das qualificações conferidas a partir da 

experiência prática, com o conhecimento abstrato desenvolvido na escola. O estudo enfatiza a 

importância do desenvolvimento de ações integradas e parceiras entre os diferentes agentes e 

atores de formação, escolar e profissional. O trabalho que se insere no rol da pesquisa qualitativa, 

empírica, lançou mão de um “survey” de empresas, realizado junto a 22 construtoras paulistas, 

que ao longo dos anos 90 implementaram o canteiro-escola, e também de quatro estudos de caso 

realizados em empresas selecionadas a partir da amostra inicial. 

 

Palavras-chaves: educação e trabalho, educação de adultos, alfabetização de adultos, educação e 

qualificação profissional, educação na empresa.  


