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Pesquisa na UNIT, através de eixos temáticos 

 

 

Realizada entre 06 e 10 de novembro de 2000, a II Semana de Pesquisa da Universidade 

Tiradentes – SEMPESq 2000 representa a consolidação de um evento que, diante do sucesso da 

sua primeira edição e de perspectivas futuras promissoras, inseriu-se definitivamente no 

Calendário Acadêmico da UNIT como a ocasião mais adequada para a apresentação anual de 

resultados e produtos das atividades de pesquisa em andamento no ITP-UNIT. 

A promoção de amplo debate sobre as questões de relevância para Pesquisa no Brasil, 

como, por exemplo, o novo modelo de desenvolvimento Científico e Tecnológico que os recursos 

dos Fundos Setoriais estão projetando para a região Nordeste nos próximos 5 anos, fizeram com 

que a SEMPESq 2000 fosse pensada como um evento temático. E num ano em que o MEIO 

AMBIENTE está em posição de destaque na agenda da maioria das instituições públicas e 

privadas, no Brasil e no mundo, a SEMPESq teve como tema: UNIVERSIDADE E MEIO 

AMBIENTE  

 

A SEMPESq 2000 abrigou 3 eventos: 

 

 IV Seminário de Pesquisa da UNIT - SemiP 2000 

 II Seminário de Iniciação Científica da UNIT - SemIC 2000 

 Academia Sergipana de Ciência e Tecnologia 

 



DESENVOLVIMENTO PRELIMINAR DE SANEANTE PARA UTILIZAÇÃO EM 

MATERIAIS CRÍTICOS E SEMICRÍTICOS HOSPITALARES. MACEDO, Flávia; 

CARDOSO, Juliana; NUNES, Rogéria. (Curso de Farmácia – UNIT) 

 

O movimento pela qualidade nos serviços de saúde pública no Brasil encontra-se em ascensão, no 

qual o controle da infecção hospitalar está entre os parâmetros primordiais na avaliação da 

qualidade da assistência à sociedade em virtude de que o requisito infecção contribui de forma 

agravante a taxa de mortalidade. Mediante este contexto foi sugerido o desenvolvimento de um 

produto saneante eficaz, seguro e economicamente viável a ser utilizado pelas instituições de 

saúde. A priori foram manipuladas quatro soluções à base de glutaraldeído a 2% e hidróxido de 

amônio a 0.1%, 0.3%, 0.5% e 0.75%, respectivamente. Dentre estas, foram selecionadas as 

formulações mais estáveis em diferentes pHs avaliando-se características como turbidez, 

concentração de glutaraldeído livre e polimerização da solução. Foi observada a instabilidade 

físico-química das formulações nos diferentes pHs no período de 24h. Encontra-se em análise a 

efetividade e a capacidade inibitória do saneante frente aos principais agentes etiológicos 

causadores da infecção hospitalar. O hidróxido de amônio empregado como adjuvante 

potencializador da atividade esterilizante não apresentou viabilidade para este tipo de formulação. 

Outros adjuvantes alcalinos estão sendo testados na segunda etapa do trabalho através do 

desenvolvimento de uma formulação extemporânea. O resultado almejado é a obtenção de um 

produto saneante inovador a ser utilizado em pH alcalino, potencializando o desempenho da 

atividade esterilizante com amplo espectro de ação em curto tempo de imersão a ser empregado 

na esterilização de materiais médicos - cirúrgicos críticos e semicríticos, minimizando dessa 

forma os índices de infecção no âmbito hospitalar. 
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CONDIÇÕES EXIGIDAS E IMPLICAÇÕES SOCIAIS NA PREVENÇÃO, CONTROLE 

E TRATAMENTO DO CHOLERAE MORBUS NO BRASIL: O CASO DE SERGIPE 

(1855-1865/1992-1998). SANTANA, Lázara M.; LIMA, Milena B.; COSTA, Carmem Lúcia N. 

do A.; GONÇALVES, Hortência de A. (Curso de Ciências Biológicas - UNIT)
 

 

A experiência brasileira com o cólera teve início na segunda metade do século XIX. Em Sergipe, 

ocorreu em grandes proporções, surgindo pela primeira vez em Laranjeiras (1855), com uma 

média de 80 mortos por dia, disseminando-se por várias vilas e freguesias, indo até os idos de 

1865. No século XX, o Cholerae morbus ressurgiu com intensidade, propagando-se entre os anos 

de 1992-98. A pesquisa objetivou fazer uma análise das formas de prevenção, controle e 

tratamento desta doença, nos períodos de 1855-65 e 1992-98. A justificativa da escolha do tema 

encontra-se representada na dimensão sócio-político-econômica, possibilitando a verificação das 

medidas oficiais adotadas nos dois períodos. Como fontes primárias de pesquisa, foram 

escolhidos os relatórios provinciais, governamentais, de órgãos oficiais de saúde, vigilância 

epidemiológica e sanitária. As fontes secundárias recaíram sobre a Gazeta de Sergipe, Jornal da 

Cidade e Jornal da Manhã. Os dados estão sendo analisados através dos métodos histórico, 

comparativo, estatístico e de análise de conteúdo. Constatou-se que a epidemia do cólera na 

Província de Sergipe foi causada pelas relações de comércio internacional do açúcar e pela 

deficiência das condições de saneamento ambiental e básico (água e esgoto), de higiene 

individual e de infra-estrutura de saúde, aparecendo esta última como uma das causas do retorno 

da doença no século XX. Discussão e Conclusão: As formas de prevenção, controle e tratamento 

do Cholerae morbus apresentaram-se bastante diferenciadas nos períodos estudados. Medidas 

clássicas de quarentena, restrição ao tráfego de passageiros e proibição de importação de 

determinados alimentos não impediram a disseminação dessa doença na Província de Sergipe 

(1855-65). No período de 1992-98, foi estruturado um trabalho educativo da população através 

dos agentes de saúde, com distribuição de Hipoclorito de Sódio a 2 %, para diluição em água 

potável, havendo ainda monitoramento das diarréias, o uso da antibioticoterapia e a imunização. 
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A OCORRÊNCIA DO MÚSCULO ARTICULAR DO JOELHO EM HUMANOS. 
ARAGÂO, José Aderval, REIS,

 
Francisco Prado; GONZAGA

2
, Poliana D., ALMEIDA, H. E; 

CEDRAZ, Inessa B.; ARAUJO, José. (Curso de Fisioterapia – UNIT)
 

 



A maioria dos textos de anatomia faz a descrição do músculo articular do joelho atribuindo-lhe as 

funções de tracionar para cima a membrana sinovial e prevenir o contato da membrana entre a 

patela e o fêmur, no entanto, carecem de ilustrações anatômicas. O mesmo constata-se com 

relação à literatura específica. Descrever a anatomia e conhecer a ocorrência desse músculo em 

humanos. Foram utilizados 15 fetos a termo provenientes da maternidade Hildete F. Baptista. Os 

fetos foram fixados através de uma perfusão de formol a 10%. Após a dissecação da região do 

joelho em todos os membros inferiores e identificação do músculo articular, observou-se suas 

inserções, forma, presença de fáscia e relações com outros músculos. Os achados foram 

documentados em gráficos e fotografias. O músculo articular do joelho foi achado em todos os 

fetos estudados, de ambos os sexos, sendo formado por uma fina camada de fibras bem 

individualizadas e alongadas na sua porção central, com largura maior na extremidade caudal. 

Possuía também uma delicada fáscia que nitidamente lhe separava do músculo vasto intermédio. 

Cranialmente inseria-se na face anterior do fêmur, imediatamente acima do bordo superior da 

patela e caudalmente na cápsula da articulação do joelho. Conclusão: O músculo articular do 

joelho fez-se constantemente presente em todos os fetos estudados além de apresentar-se bem 

individualizado em relação aos demais músculos da região da coxa. 

 

Palavras-chave: anatomia, músculo articular do joelho  

 

 

 

A OCORRÊNCIA DE OSSOS INTERPARIETAIS EM CRÂNIOS HUMANOS NA 

REGIÃO NORDESTE BRASILEIRA (SERGIPE E BAHIA). MACHADO, Karina 

Conceição Gomes (Especialização Anatomia UFPE) ;REIS, Francisco Prado (UNIT) 

 

Admite-se que ossos interparietais resultem da formação de variações embriológicas na porção 

escamosa do osso occipital. Há muito tempo, diversos autores têm discutido sobre a relação entre 

a localização geográfica e a incidência dessas variações ósseas na sua população. Investigar a 

incidência da presença de ossos interparietais em crânios humanos na Região Nordeste brasileira 

e verificar os tipos de variações ósseas presentes na escama do osso occipital. Foram examinados 

132 crânios humanos e adultos pertencentes aos ossários dos Deptos. de Morfologia das 

universidades UNIT, UFS e UFBA. As variações ósseas foram catalogadas, fotografadas e 

receberam um tratamento estatístico de tabulação. Ocorreram variações ósseas em 14 crânios 

(10,6% do total), sendo 1 caso de osso interparietal (0,76%) e 13 casos de osso pré-interparietal 

(9,84%). Conclusão: Os resultados apontam para semelhança com a ocorrência encontrada na 

América Latina, Índia e África. Nesse estágio de conhecimento no Brasil, devido a inexistência 

de estudos semelhantes nas demais regiões, torna-se impossível fazer uma generalização sobre a 

região estudada. 

 

Palavras-chave: ossos interparietais, crânio  

 

 

DESENVOLVIMENTO DE UMA FORMA FARMACÊUTICA DE USO RETAL 

UTILIZADA PARA O COMBATE DE INFECÇÕES DO TRATO RESPIRATÓRIO 

CAUSADAS POR PSEUDOMONAS AERUGINOSA. MELO, Nadja Oliveira Brandão de; 

COSTA, Valmir Paes da; CARDOSO, Juliana; NUNES, Rogéria. (Curso de Farmácia – UNIT) 

 

As infecções do trato respiratório são responsáveis por 15 a 25% aproximadamente das infecções 

nosocomiais. A mortalidade por pneumonias hospitalares é elevada, sendo cerca de 20% em uma 

pesquisa multicêntrica, incluindo hospitais de ensino; as bacteremias secundárias ocorrem em 

cerca de 10% dos indivíduos com pneumonia. Dentre as classes de antibióticos utilizados para 

combater as Pseudomonas aeruginosa, destacam-se os -lactâmicos (ampicilina trihidratada) em 

associação com os aminoglicosídeos (sulfato de gentamicina). A associação tem por base o 

sinergismo que existe entre os dois grupos de antibióticos, uma vez que os -lactâmicos, por 

bloquearem a síntese da camada de peptideoglicanos, facilitam a entrada dos aminoglicosídeos no 

interior da bactéria. Considera-se a escolha do supositório como inteiramente válida devido à não 

existência de antibióticos nesta forma farmacêutica, o qual possui algumas vantagens tais como 

ser uma forma farmacêutica retal e portanto não sofrer as transformações químicas em contato 

com os sucos digestivos; ter facilidade de administração, especialmente em pediatria ou em 

geriatria; poder substituir a via parenteral quando a administração oral for contra-indicada ou 

inacessível (alteração do mecanismo da deglutição). O objetivo deste trabalho foi o 

desenvolvimento de uma forma farmacêutica de uso retal que possua ação terapêutica eficaz no 

combate à infecção do trato respiratório causada por Pseudomonas aeruginosa, cuja composição 



constará um -lactâmico associado a um aminoglicosídeo; para tanto utilizou-se diversos 

excipientes em proporções variadas, dentre eles PEG 400, PEG 1500, PEG 4000, glicerina, 

parafina, ácido esteárico, óleo de coco e álcool cetílico. A técnica de preparo constituiu - se na 

fusão de uma pequena parte da glicerina com a parafina o restante foi utilizado para a 

solubilização dos sais. Em seguida homogenizou-se e acondicionou-se nas matrizes. Devido à 

grande dificuldade de solubilização da ampicilina (oxidação a 45C), dentre os excipientes 

utilizados os únicos que proporcionaram tal solubilização foiram glicerina (único veículo que 

solubiliza a ampicilina, porém apresenta baixa consistência) e a parafina (utilizado como corretor 

de consistência). A fórmula padrão escolhida é composta de sulfato de gentamicina 0,6%; 

ampicilina trihidratada 16,67%; parafina 0,5% e glicerina 82,23%. O critério de escolha foi a 

consistência e aspecto físico.  
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DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÕES SANEANTES PARA VERIFICAR O 

EFEITO POTENCIALIZADOR DO SULFITO NA AÇÃO GERMICIDA DA SOLUÇÃO 

DE GLUTARALDEÍDO. COLARES, Zelita Guerra; CARDOSO, Juliana; NUNES, Rogéria. 

(Curso de Farmácia – UNIT) 

 

A qualidade em saúde pública pode ser refletida no controle das infecções hospitalares (IH), 

sendo de interesse global principalmente na prevenção de algumas patologias relacionadas. 

Mediante este contexto, a proposta deste trabalho foi desenvolver formulações saneantes com o 

objetivo de verificar o efeito potencializador de diferentes sulfitos em diferentes concentrações na 

ação germicida da solução de glutaraldeído a 2% para utilização nas instituições de saúde na 

intenção de controlar e/ou minimizar os quadros de IH. A parte experimental deste trabalho foi 

dividida do seguinte modo: 1
a
. etapa: fez-se o controle de qualidade das matérias–primas 

(glutaraldeído, hipossulfito de sódio e metabissulfito de potássio) realizando a caracterização, 

identificação e doseamento segundo USP XXIV; 2
a
. etapa: foram desenvolvidas oito formulações 

nas quais a concentração de glutaraldeído foi padrão (2%), e as concentrações e os tipos de 

sulfitos variaram; 3
a
. etapa: fez-se as determinações das características químicas das formulações. 

Na última etapa do trabalho procedeu-se à seleção das melhores formulações. As soluções que 

continham hipossulfito de sódio apresentaram uma turvação do meio e precipitação, pois o 

glutaraldeído é um produto muito reativo que se polimeriza na presença da água, sendo que isto 

foi favorecido pelo pH do meio que prevaleceu em torno de 6,0. Após 15 dias estas soluções, 

sendo expostas à temperatura ambiente e também inferior a 5 
o 

C, apresentaram precipitado e o 

pH aumentado. Já as soluções que continham metabissulfito de potássio não apresentaram 

turvação do meio, e o pH permaneceu em torno de 4,5, pois as soluções aquosas de glutaraldeído 

levemente ácidas são relativamente estáveis. Após 15 dias estas soluções sendo expostas à 

temperatura ambiente e inferior a 5 
o 

C, apenas duas apresentaram o menor pH. A solução que 

possuía apenas o glutaraldeído apresentou-se estável. Pode-se concluir que das 8 soluções, 5 

apresentaram instabilidade físico-química, sendo escolhidas três formulações para as próximas 

etapas do trabalho. 

 

Palavras-chave: glutaraldeído, sulfito, desinfetantes 

 

 

ESTUDO RETROSPECTIVO DE HIPERPROLACTINEMIA NA CLÍNICA DIAGNOSE 

NO PERIODO DE JANEIRO DE 1998 A JUNHO DE 2000. SOUZA, Sarla Santos; 

MENEZES, Carlos Alberto. (Curso de Ciências Biológicas – UNIT) 

 

A associação de distúrbios menstruais com secreção láctea inapropriada (fora do período de 

amamentação) é conhecida desde a Antigüidade. Neste século foram descritas sídromes de 

amenorréia galactorréia relacionadas ou não a tumores hipofissários, cuja etiopatogenia foi 

atribuída à hiper secreção de um hormônio hipofissário, a prolactina. Estes eventos contribuíram 

para que os anos 70 se tornassem a década da prolactina; graças ao enorme avanço no diagnóstico 

e tratamento dos distúrbios ligados à elevação deste hormônio. Sabemos hoje que a 

hiperprolactinemia é a disfunção mais comum do eixo hipotálamo – hipofisário. Com isso, 

fizemos um estudo retrospectivo da síndrome hiperprolactinêmica, na Clínica Diagnose no 

período de janeiro de 1998 a junho de 2000, analisando 12.123 prontuários de pacientes que 

fizeram dosagens hormonais. Destes, observamos que 2.545 (21%) dosaram a prolactina, entre os 

quais 634 (25%) pacientes apresentaram hiperprolactinemia. Separamos a incidência por sexo, 

faixa etária, causas apresentadas e sintomas, diferenciando sexo feminino do sexo masculino. 



Obtivemos resultados bastante significativos que nos deram subsídios para concluirmos que 

níveis elevados de prolactina eram mais encontrados em mulheres (82%) na faixa etária de 21 a 

30 anos. Outro resultado importante de ser assinalado foi a incidência de causas idiopáticas 

(50%), mostrando uma tendência concordante com os dados da literatura. Por fim, concluímos 

que há diferenças na sintomatologia entre os sexos masculino e feminino, na qual prevaleceu o 

sintoma galactorréia (81%) nas mulheres e hipogonadismo (67%) nos homens. 

 

Palavras-chave: hiperprolactinemia, prolactina, galactorréia, amenorréia. 

 

 

TAMANHO DO CORPO EM MELIPONINAE (HYMENOPTERA: APIDAE): 

INFLUÊNCIA NO RAIO DE VÔO E SUAS POSSÍVEIS IMPLICAÇÕES ESPACIAIS. 
ARAUJO, Edilson D; CHAUD-NETO, José; FOWLER, Harold G. (Curso de Ciências 

Biológicas – UNIT)
 

 

Neste trabalho são discutidas as implicações espaciais decorrentes da distância máxima de vôo 

em diversas espécies de meliponíneos. Sugere-se, ainda, que a distância máxima de vôo em 

meliponíneos seja estabelecida em função do tamanho do corpo, especialmente do tamanho 

generalizado das asas, que pode ser estimado a partir de uma análise de componentes principais. 

Os resultados das análises desenvolvidas utilizando dados de seis espécies mostraram que a 

distância de vôo e o tamanho generalizado das asas estão fortemente correlacionados (r = 0,938). 

Isto indica que espécies de meliponíneos ocupam uma área efetiva tanto menor quanto menor for 

o tamanho do corpo, sugerindo importantes implicações na dinâmica espacial de populações 

locais restritas a áreas fragmentadas. A partir do ajuste de um modelo de regressão linear, 

também foram estimadas as distâncias máximas de vôo a partir do tamanho generalizado das asas 

de outras 12 espécies de Meliponinae. Os resultados dessa pesquisa podem fornecer subsídios 

para futuros estudos relacionados à conservação da biodiversidade. 

 

Palavras chave: Meliponinae, Análise Multivariada, Morfometria, Vôo, Áreas fragmentadas 

 

 

ESTUDO DA INFLUÊNCIA DOS DIFERENTES TAMANHOS DE PARTÍCULAS NA 

SOLUBILIDADE DA RIFAMPICINA. FIGUEIREDO, Daniele Bomfim; LIMA, Cláudio 

Moreira de. (Curso de Farmácia - UNIT) 

 

A rifampicina é um antibiótico bactericida utilizado no tratamento de doenças como tuberculose, 

lepra e infecções por estafilococos, encontrando-se disponível na indústria em forma de pó 

cristalino de baixa solubilidade em água. Ressalta-se que alterações na velocidade de 

solubilização do fármaco poderão ocasionar modificações no nível plasmático desta substância, 

pois esta variação na solubilidade influencia os parâmetros da fase biofarmacêutica do 

medicamento. Deste modo, o presente trabalho estudou a influência do tamanho das partículas na 

solubilidade da rifampicina em água em diferentes intervalos de tempo. Para o desenvolvimento 

do trabalho, fez-se necessário a determinação granulométrica da matéria-prima por tamisação, 

metodologias de solubilização por saturação e quantificação do fármaco por espectrofotometria 

(472nm). Analisando os resultados dos ensaios de solubilidade, pode-se observar que as 

partículas com granulometria variada apresentaram diferentes perfis de solubilidade. Através dos 

resultados o presente trabalho pode concluir que os diferentes tamanhos de partículas influenciam 

na solubilidade da rifampicina, mostrando assim a importância do estudo de pré-formulação na 

elaboração de um novo medicamento de qualidade. 
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ANÁLISE DA INCIDÊNCIA DE LESÕES DESPORTIVAS – CORRELAÇÃO ENTRE 

TIPO DE ESPORTE, REGIÃO ACOMETIDA E TERAPÊUTICA. DANTAS, Elaine Alves; 

SOUZA, Paula Andréa Ferreira Leite; CARMO, Jussara Márcia do; FRANCO, Carlúcia Ithamar 

Fernandes; BRASILEIRO, Olga Sueli Moreira. (Curso de Fisioterapia – UNIT) 

 

A lesão esportiva é o resultado de sobrecarga mecânica no sistema locomotor que produz danos 

reversíveis ou irreversíveis. Apesar da elevada predisposição a traumas decorrentes do esporte, 

cresce o número de praticantes dessa atividade, provavelmente por satisfazer o desejo de 

movimento do homem (Luz, 1998). Este trabalho visa analisar a relação entre a lesão desportiva e 

o tratamento clínico-cirúrgico aplicado.Foram analisados 22 prontuários de pacientes de ambos 



os sexos, submetidos a tratamento clínico-cirúrgico em clínicas de atendimento traumo-

ortopédico. As variáveis pesquisadas foram tipo de esporte, região acometida e tratamento 

clínico-cirúrgico. Os resultados demonstraram que 77,27% das lesões resultaram da prática de 

futebol, 13,64 % de musculação e 9,09% do judô. A região de maior acometimento foi o joelho, 

com 77,27%, seguido do tornozelo, com 13,63 e quadril com 9,09%. A terapêutica empregada 

em 54,54% dos casos foi cirúrgica e 45,36% conservadora. Conclui-se que o futebol é a prática 

desportiva responsável pela maior parte das lesões que acometem a articulação do joelho.  

 

Palavras chave: Lesões desportivas, terapêutica; articulação 

 

 

 

ANÁLISE DA NEUROPATIA ULNAR EM PACIENTES HANSENIANOS. DANTAS, 

Elaine Alves; SOUZA, Paula Andréa Ferreira Leite; CARMO, Jussara Márcia do; FRANCO, 

Carlúcia Ithamar Fernandes; BRASILEIRO; Olga Sueli Moreira. (Curso de Fisioterapia – UNIT) 

 

A hanseníase é uma patologia multisistêmica com comprometimento freqüente dos nervos 

periféricos. O desempenho funcional da mão, incluindo os aspectos motor e sensitivo, pode ser 

afetado devido à lesão nervosa decorrente da hanseníase. A lesão do nervo ulnar tem quadro 

clínico limitante na habilidade funcional da mão. Este trabalho visa demonstrar a forma clínica de 

maior incidência e sua relação com o tipo de deformidade.Foram tratados no Centro de Educação 

e Saúde/UNIT pacientes do sexo masculino, faixa etária 19-72 anos, no período de ago-nov/1999, 

submetidos à avaliação fisioterapêutica e aplicação de protocolo cinesioterápico. Os resultados 

demonstraram predominância da forma clínica virchoviana com 75% dos casos, seguida da 

tuberculóide (20%) e dimorfa (5%). O acometimento do ulnar incidiu em 75% dos casos 

bilateralmente, enquanto que 25% foi unilateral. Quanto à presença de deformidade, 75% dos 

casos apresentou garra móvel, 10% desvio ulnar, 5% garra rígida e 5% sem deformidade. Houve 

aumento de força muscular de grau 3 para grau 4 nos grupos musculares interósseos e lumbricais 

em 33,33% dos casos. Conclui-se que a forma clínica de maior incidência é a virchoviana, com 

comprometimento bilateral com garra móvel.  

 

Palavras chave: Neuropatia; nervo ulnar; hansen 

 

 

 

ANÁLISE DA PRESSÃO EXPIRATÓRIA MÁXIMA (PEMAX) E DO PICO DE FLUXO 

EXPIRATÓRIO EM PACIENTES COM DISFUNÇÃO POSTURAL. MATOS, Samyr 

Souza; ALMEIDA, Débora Ramos de; FRANCO, Carlúcia Ithamar Fernandes; CARMO, Jussara 

Márcia do. (Curso de Fisioterapia – UNIT) 

 

Nas escolioses observa-se padrão respiratório restritivo puro, com redução na capacidade vital, 

isto porque os músculos responsáveis estão em desvantagem mecânica (Badaró e cols.) 1995. 

Este trabalho visa analisar a PEMax e o pico de fluxo expiratório após programa de 

condicionamento da musculatura respiratória.Pacientes com diagnóstico de disfunção postural de 

ambos os sexos, idade média de 14,33  2,875 anos participaram do programa de 

condicionamento da musculatura respiratória com avaliação da PEMax através do 

manovacuômetro e analisador do pico de fluxo expiratório antes e após o protocolo que teve 

duração de 03 meses consecutivos com 02 sessões semanais e duração de 30 minutos. Foram 

aplicados no programa exercícios expansivos, exercícios de desbloqueio da caixa torácica e de 

endurance da musculatura respiratória (inspiratória e expiratória). Os resultados demonstraram 

que a PEMax foi de 41,58  10,5 cmH2O no início e de 49  4,24 cmH2O no final do tratamento. 

No pico de fluxo expiratório, observou-se que no início do tratamento foi de 310  56,41 e de 

433,3  131,9 ao término do tratamento. A aplicação de protocolo de condicionamento da 

musculatura respiratória é capaz de aumentar os níveis de PEMax e do pico de fluxo expiratório.  
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EFEITOS DO ALONGAMENTO SUSTENTADO EM PORTADORES DE ESCOLIOSE E 

HIPERCIFOSE LEVE E MODERADA. ALMEIDA, Débora Ramos; MATOS, Samyr Souza; 

FRANCO, Carlúcia Ithamar Fernandes; CARMO, Jussara Márcia do. (Curso de Fisioterapia – 

UNIT) 



 

As alterações posturais são decorrentes do desequilíbrio entre as curvaturas da coluna, levando a 

desarranjo de forças musculares que se apresenta como déficit no lado da convexidade e 

superatividade do seus antagonistas no lado côncavo (Turek, 1991). Este trabalho tem como 

objetivo avaliar o aumento da flexibilidade da musculatura paravertebral em pacientes com 

disfunção postural submetidos a alongamento convencional.Participaram da amostra pacientes de 

ambos os sexos, idade variando entre 10 e 19 anos, com diagnóstico clínico e radiológico de 

escoliose, cifoescoliose e hipercifose. A avaliação da flexibilidade foi baseada nos critérios de 

Kraus-Weber e o protocolo de atendimento seguiu as recomendações do Colégio Americano de 

Medicina do Esporte (ACSM), modificado com aplicação do estiramento sustentado dos 

músculos específicos com duração de 10 segundos e séries de 05 repetição, 02 vezes semanais, 

durante 03 meses consecutivos. Os resultados demonstraram que no sexo masculino a média no 

início do tratamento foi de 21,5  9,19 e de 18,75  2,9 no feminino. Ao término da aplicação do 

protocolo de alongamento, a média foi de 10  7,4 e de 5,75  4,3 no sexo masculino e feminino, 

respectivamente. Conclui-se que a técnica de alongamento sustentado aumenta a flexibilidade da 

coluna vertebral comprovada através da medida de Kraus-Weber.  
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FORTALECIMENTO DA MUSCULATURA ABDOMINAL X PARAVERTEBRAL 

DORSAL EM PACIENTES COM DISTÚRBIOS POSTURAIS APÓS APLICAÇÃO DE 

TREINAMENTO ESPECÍFICO. MATOS, Samyr Souza; ALMEIDA, Débora Ramos; 

FRANCO, Carlúcia Ithamar Fernandes; CARMO, Jussara Márcia do. (Curso de Fisioterapia – 

UNIT) 

 

Os músculos abdominais auxiliam no mecanismo de suporte flexível da coluna vertebral, 

contribuindo para estabilização do tronco em relação às pelves. (Leamkuhl e Smith, 1989). Este 

trabalho visa avaliar o ganho de força da musculatura abdominal e paravertebral dorsal em 

paciente com escoliose e hipercifose. Participaram da amostra pacientes de ambos os sexos, idade 

variando entre 10 e 19 anos com diagnóstico clínico e radiológico de escoliose e hipercifose leve 

e moderada. Foram submetidos à avaliação de força muscular (Hislop e Montgomery, 1996) e 

protocolo de reabilitação com fortalecimento dos abdominais aplicados 02 vezes por semana, 

durante 20 minutos por 03 meses consecutivos. Os resultados demonstraram que 60% dos 

pacientes tinham força inferior a 04 nos abdominais. Após aplicação do protocolo de 

fortalecimento, apenas 20% da amostra não atingiu grau 5. A média do grau de força muscular no 

sexo masculino foi de 2,5  0,5 e no feminino de 4,5  0,829. Nos paravertebrais dorsais, a média 

da força muscular foi de 4,5  0,5 e no feminino de 4,2  0,707 antes do tratamento, evoluindo 

para o grau 5 ao término do protocolo de atendimento. A musculatura abdominal apresentou 

déficit de força em relação à musculatura paravertebral dorsal, principalmente no sexo masculino. 
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INFLUÊNCIA DO CONDICIONAMENTO DA MUSCULATURA RESPIRATÓRIA EM 

PACIENTES COM ESCOLIOSE E HIPERCIFOSE. ALMEIDA, Débora Ramos; MATOS, 

Samyr Souza; FRANCO, Carlúcia Ithamar Fernandes; CARMO, Jussara Márcia do. (Curso de 

Fisioterapia – UNIT) 

 

A diminuição da Pressão Inspiratória Máxima (PIMax) em pacientes com escoliose e hipercifose 

foi atribuída ao fato de que os músculos inspiratórios trabalham em desvantagem mecânica 

devido à deformidade torácica (Magalhães e cols.,1995). Este trabalho visa analisar a PIMax na 

escoliose e hipercifose em pacientes submetidos a programa de reabilitação respiratória.Pacientes 

com diagnóstico de disfunção postural de ambos os sexos, idade média de 14,33  2,875 anos 

participaram do programa de condicionamento da musculatura respiratória com avaliação da 

PIMax através do manovacuômetro antes e após o protocolo que teve duração de 03 meses 

consecutivos com 02 sessões semanais e duração de 30 minutos. Foram aplicados no programa 

exercícios expansivos, exercícios de desbloqueio da caixa torácica e de endurance da musculatura 

respiratória. Os resultados demonstraram que a PIMax foi de -66,75  20,15 cmH2O no início e 

de 89,5  20,5 cmH2O no final do tratamento no sexo masculino. No sexo feminino, observou-se 



a PIMax de 62,06  46,8 cmH2O no início e de 117,5  47,16 cmH2O ao término do tratamento. 

Conclui-se que o condicionamento da musculatura respiratória é capaz de aumentar os níveis de 

força da musculatura, sendo mais evidente no sexo feminino do que no masculino. 
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ANÁLISE DA PROPRIOCEPÇÃO EM PACIENTES SUBMETIDOS A PROTOCOLO 

DE REABILITAÇÃO ACELERADA PÓS LIGAMENTOPLASTIA DO LCA. BARRETO, 

George Emílio Sampaio; FONTES, Telma; CABRAL, Betânia A.; BRAZ, Patrícia; CARMO, 

Jussara Márcia do; FRANCO, Carlúcia Ithamar Fernandes. (Curso de Fisioterapia – UNIT) 

 

O Ligamento Cruzado Anterior (LCA) é lesado com alta freqüência (Camanho, 1998). A 

propriocepção enfatiza a sensibilidade tátil, cinestésica e artrestésica (Lephart e cols., 1997). Este 

trabalho tem como objetivo analisar os níveis de propriocepção através da avaliação entre ângulo 

percebido e o real.Participaram da amostra pacientes adultos jovens do sexo masculino. A 

angulação do joelho foi mensurada através da goniometria, e o splint inflável; avaliou-se o nível 

de propriocepção, antes e após a aplicação de protocolo de atendimento fisioterapêutico em 

pacientes pós-ligamentoplastia do LCA, durante 06 meses consecutivos. Os resultados 

demonstram que após a aplicação do protocolo houve evolução satisfatória em 83,3% dos casos. 

A propriocepção normal foi obtida em 33,3% dos casos, propriocepção parcial em 50% e a 

propriocepção permaneceu inalterada em 16,7%. A propriocepção inalterada foi observada nos 

casos com complicações associadas (rejeição do enxerto, lesão meniscal, osso petroso). Conclui-

se que a aplicação do protocolo acelerado é capaz de promover o retorno da propriocepção 

normal e parcial na maioria dos casos, exceto naqueles com complicações.  
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ANÁLISE DO CONHECIMENTO SOBRE HIV/AIDS DE ESTUDANTES 

UNIVERSITÁRIOS. CARMO, Jussara Márcia do; MENEZES, Ériko Albert S.; LEITE, 

Alessander C.; FRANCO, Carlúcia Ithamar Fernandes. (Curso de Fisioterapia – UNIT) 

 

O profissional da área de saúde tem um importante papel na prevenção e detecção precoce das 

doenças (Pindborg, 1992). A falta de preparo de profissionais tem sido causa de comportamentos 

inadequados e preconceitos no atendimento de pacientes HIV/AIDS (Gilmore, 1992) Este 

trabalho visa demonstrar o grau de conhecimento dos alunos do curso de Fisioterapia com relação 

à AIDS.Foram aplicados questionários aos alunos do último ano do curso de Fisioterapia. Os 

itens abordados foram diferença entre portadores de HIV
+
 e AIDS, atividades de risco, re-

infecção e subtipos do HIV-1. Os resultados demonstraram que 93,93% têm conhecimento da 

diferença entre o paciente soro - positivo e portador da AIDS. As atividades de risco de maior 

incidência relatadas foram transfusão sangüínea (96,96%), relação sexual (87,87%), seringas 

infectadas (63,63%), drogas injetáveis (63,63%) e transmissão vertical (39,39%).Entre os 

entrevistados, 48,48% afirmaram não haver risco de re-infecção pelo HIV, 30,30% tinham e 

21,21% não tinham conhecimento. Com relação aos subtipos de HIV-1, apenas 6,06% souberam 

informar o número exato, contrastando com 72,72% que não souberam informar. Conclui-se que 

a maioria dos entrevistados tem conhecimento dos riscos de contágio e manifestação clínica, 

porém desconhecem os subtipos do HIV-1. 
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ANTROPOMETRIA EM PACIENTES PORTADORES DE OSTEOARTRITE. FRANCO, 

Carlúcia Ithamar Fernandes; CARMO, Jussara Márcia do; ANDRADE FILHO, Daniel Bispo de; 

BRASILEIRO, Olga Sueli Moreira. (Curso de Fisioterapia –UNIT) 

 

A osteoartrite (OA) é uma doença reumática comum que se caracteriza pela perda progressiva da 

cartilagem articular. A obesidade acentuada é um fator predisponente para o surgimento da OA 

secundária (Skare, 1999; Cotran e cols. 1996). O objetivo deste trabalho foi analisar os dados 

antropométricos dos pacientes com diagnóstico de OA.Foram realizadas análise antropométrica 

em 09 pacientes com idade média de 53,55  18,37 anos e 15 com idade média 58,55  11,8 anos 

do sexo masculino e feminino, respectivamente. Os pacientes apresentaram diagnóstico clínico-

radiológico de osteoartrite. As variáveis pesquisadas foram o índice de massa corpórea (IMC), 



adipometria (tricipital e subescapular) e a articulação comprometida. Os resultados demonstraram 

que o IMC no sexo feminino foi de 27,78  5,69 e no masculino de 24,18  4,14. Os dados da 

adipometria nas mulheres revelaram o percentual de gordura de 27,06  7,64% e de 15,5  7,9% 

nos homens. Na articulação central houve predomínio em 66,66% e 88,88% e periférica (joelho) 

de 40% e 22,22% no sexo feminino e masculino, respectivamente. Conclui-se que o sexo 

feminino apresenta maior IMC e percentual de gordura, sendo a articulação central mais 

acometida. 
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ANÁLISE DA AMPLITUDE DOS MOVIMENTOS EM PACIENTE COM 

ESCLERODERMIA. FRANCO, Carlúcia Ithamar Fernandes; CARMO, Jussara Márcia do. 

(Curso de Fisioterapia – UNIT) 

 

A esclerodermia caracteriza-se por fibrose generalizada na pele e em outros órgãos que contêm 

tecido conjuntivo. No tecido músculo-esquelético, evolui para contratura, calcificação e atrofia 

muscular (Skare, 1999). A goniometria é utilizada para mensurar a limitação dos ângulos 

articulares (Marques, 1997). Este trabalho visa demonstrar a limitação da amplitude dos 

movimentos (ADM) em paciente com esclerodermia.Foram utilizadas medidas goniométricas em 

paciente adulto jovem com diagnóstico clínico-laboratorial de esclerodermia sistêmica (CREST). 

A avaliação goniométrica, segundo a orientação da Academia Americana de Cirurgiões 

Ortopédicos, foi aplicada nas articulações do ombro, cotovelo, punho e coluna vertebral. Os 

resultados demonstraram que na articulação do ombro tem-se limitação para a flexão bilateral de 

90
º
 (90/180

º
), extensão em 3

º
 (42/45

º
), abdução à direita com déficit de 97

º
 (73/180

º
) e à esquerda 

de 115
º
 (65/180

º
). O cotovelo apresentou limitação para flexão à direita de 11

º
 (134/145

º
) e à 

esquerda de 14
º
 (131/145

º
), com bloqueio para extensão à direita de 10

o
 e à esquerda de 20

º
. No 

punho, a limitação para a flexão bilateral foi de 80
º
 (10/90

º
) e a extensão direita de 50

º
 (20/70

º
) e 

esquerda de 45
º
 (25/70

º
). Na coluna vertebral, a limitação para flexão lombar foi de 20

º
 (70/90

º
), 

extensão 15
º
 (20/35

º
) e flexão lateral de 25

º
 (15/40

º
). Conclui-se que existem limitações nos arcos 

dos movimentos articulares na esclerodermia sistêmica.  
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GRAU DE APROVEITAMENTO DOS PACIENTES PORTADORES DE ALTERAÇÃO 

POSTURAL PARTICIPANTES DA ESCOLA DE POSTURA. BRASILEIRO, Olga Sueli 

Moreira; FRANCO, Carlúcia Ithamar Fernandes; CARMO, Jussara Márcia do. (Curso de 

Fisioterapia – UNIT)  

 

A Escola de Postura é um método de tratamento para algias vertebrais que oferece possibilidades 

multidisciplinares de reeducação postural (Furlan e cols; 1998; Greve e Amatuzzi, 1999). Este 

trabalho visa analisar a influência da Escola de Postura na modificação dos hábitos 

posturais.Fizeram parte da amostra 17 pacientes de ambos os sexos, idade média de 38,37 anos, 

com diagnóstico clínico-radiológico de disfunções posturais. Foram investigadas o grau de 

importância das técnicas fisioterapêuticas, aplicação prática em casa, nível de aproveitamento e 

modificações dos hábitos posturais. Os resultados demonstraram que houve influência positiva da 

Escola no desempenho funcional e bem-estar em todos os pacientes. Quanto ao grau de 

importância das técnicas fisioterapêuticas aplicadas, 88,8% afirmaram que o aprendizado de 

postura e treino de exercícios foram benéficos, seguidos da massagem com 55,6%. Porém foram 

unânimes que o relaxamento, perfil psicológico e reeducação respiratória tiveram pouca 

contribuição. O treino em casa foi realizado pouco com regularidade em 44,4%; pouco sem 

regularidade em 33,3% e sem treinamento em 22,3%. Houve modificação dos hábitos posturais 

em 55% e em 44,4% houve pouca modificação. O grau de aproveitamento foi ótimo para 77,7% e 

bom para 22,3% dos participantes.  

A Escola de Postura é capaz de promover modificações nos hábitos posturais. 
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PERFIL DE PACIENTES COM ALTERAÇÃO POSTURAL ATENDIDOS NA ESCOLA 

DE POSTURA DO CENTRO DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DA UNIT. BRASILEIRO, Olga 



Sueli Moreira; CARMO, Jussara Márcia do; FRANCO, Carlúcia Ithamar Fernandes. (Curso de 

Fisioterapia – UNIT) 

 

Os principais fatores implicados nas lesões posturais da coluna vertebral são os movimentos 

repetitivos, vibrações mecânicas, levantamento de pesos e posição sentada por tempo prolongado. 

A Escola de Postura ensina as pessoas a se prevenirem dos problemas da coluna vertebral e a 

conviverem com ele. (Greve e Amatuzzi, 1999). O objetivo deste trabalho foi traçar o perfil dos 

pacientes portadores de distúrbios posturais.Fizeram parte da amostra 08 pacientes do sexo 

feminino e 09 masculino, com idade média de 38,37 anos. Todos os pacientes foram submetidos 

à avaliação fisioterapêutica, tendo sido aplicado questionário antes e após a participação na 

Escola de Postura. O diagnóstico clínico de maior incidência correspondeu a espondiloartrose, 

escoliose e hérnia discal com 23,55% cada, seguida da cifoescoliose e lombalgia com 11,8% e 

hipercifose com 5,8%. Da amostra, 61,50% não haviam tido tratamento fisioterapêutico, 30,80% 

realizaram tratamento com melhora e 7,70% realizaram sem melhora. Do total, 92,30 % dos 

pacientes apresentaram recidivas constantes e apenas 7,70% tiveram recidivas esporádicas. O 

tratamento medicamentoso estava sendo aplicado em 46,20% dos pacientes. As doenças 

degenerativas e a escoliose são responsáveis por disfunções posturais com grande número de 

recidivas.  

 

Palavras chave: Perfil; alterações posturais; escola de postura 

 

 

PERFIL DOS PACIENTES SUBMETIDOS À LIGAMENTOPLASTIA DE LCA. 
BARRETO, George Emílio Sampaio; FONTES, Telma; ALCIOLE, Betânia B.; BRAZ, Patrícia; 

CARMO, Jussara Márcia do; FRANCO, Carlúcia Ithamar Fernandes. (Curso de Fisioterapia – 

UNIT) 

 

A instabilidade anterior do joelho é uma alteração comum na prática clínica (Hernandez, 1994). 

O objetivo deste trabalho foi analisar o perfil dos pacientes submetidos à ligamentoplastia do 

ligamento cruzado anterior (LCA) e a sua relação com o diagnóstico clínico.Participaram da 

amostra pacientes do sexo masculino submetidos a protocolos de avaliação e atendimento 

fisioterapêutico, com idade média de 36,6 anos, pós - ligamentoplastia do LCA. As variáveis 

pesquisadas foram fases de tratamento cirúrgico e fisioterapêutico, lado afetado, lesão isolada e 

associada, causas do trauma e mecanismo de lesão. Os resultados demonstraram que 80% dos 

pacientes foram submetidos a tratamento cirúrgico na fase crônica (após 06 semanas da 

ocorrência do trauma) e 20% na fase aguda (até 06 semanas). Os pacientes iniciaram o tratamento 

fisioterapêutico no pós - operatório imediato. Em 60% dos casos o membro direito foi afetado. 

Associação de lesões ocorreu em 80% dos casos e em 20% houve lesão isolada. Tiveram como 

causa do trauma a prática desportiva em 60% dos casos e 40% outros acidentes traumáticos. Em 

60% dos casos o mecanismo de lesão foi com a perna fixa ao solo associada à torção e 

semiflexão do joelho e em 40%, movimento brusco com aceleração anterior da perna. Conclui-se 

que o mecanismo de lesão é dado com a perna fixa associada à semiflexão e torção e intervenção 

cirúrgica na fase crônica. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES PORTADORES HIV/AIDS INTERNOS 

EM HOSPITAL PÚBLICO – ARACAJU/SE. ROCHA, Jane Maré da; CARMO, Jussara 

Márcia do; FRANCO, Carlúcia Ithamar Fernandes. (Curso de Fisioterapia – UNIT) 

 

Estima-se que existam 2,5 milhões de pessoas infectadas pelo HIV em todo o mundo. No Brasil, 

aproximadamente 120.000 casos de AIDS haviam sido oficialmente notificados pelo Ministério 

da Saúde em 1997. A proporção de casos de AIDS homem/mulher em 1996 foi de 3:1 e em 1997, 

de 2:1 (Rachid e Schechter, 1998; MS, 1998). Este trabalho visa demonstrar os aspectos 

epidemiológicos em pacientes portadores de HIV/AIDS atendidos no âmbito hospitalar.Foram 

coletados dados em 320 prontuários com casos de HIV/AIDS atendidos em hospital público. As 

variáveis pesquisadas foram sexo, idade e categoria de exposição. Os resultados demonstraram 

que a proporção homem/mulher foi de 2,6:1 em 1990 e de 3,6:1 em 1998. O sexo masculino 

predominou na amostra com 78,4% dos casos e o feminino obteve 21,6%. A faixa etária 

predominante foi de 25-36 anos, sendo 48,2% e 56,6% para sexo masculino e feminino, 

respectivamente. O maior percentual encontrado com relação à categoria de exposição foi 78% 

de causa ignorada; 11,5% heterossexuais; 3,1% homossexuais % e 2,8% usuários de drogas. 



Conclui-se que o sexo masculino predomina em relação ao sexo feminino, prevalecendo em 

adulto-jovem e exposição ignorada.  
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ANÁLISE DA FUNÇÃO RESPIRATÓRIA EM PACIENTES REVASCULARIZADOS 

SUBMETIDOS A PROGRAMA DE REABILITAÇÃO NA FASE I. MOTA, Nádia Solange 

Trindade; CARMO, Jussara Márcia do. (Curso de Ciências Biológicas – UNIT). 

 

A doença cardiovascular é uma das principais causas de óbito no Brasil. O número de pacientes 

com coronariopatias submetidos à cirurgia de revascularização tem aumentado. O processo 

cirúrgico e a restrição ao leito causam diminuição das capacidades pulmonares e complicações 

cardiovasculares (Luz e cols; 1999). O objetivo deste trabalho foi analisar a resposta da função 

respiratória em pacientes submetidos a protocolo de reabilitação pulmonar.Foram atendidos 16 

pacientes de ambos os sexos (12 do sexo masculino e 4 feminino), com idade média de 70 + 5 

anos durante a fase hospitalar. Os pacientes foram submetidos à avaliação clínico - 

fisioterapêutica nas fases pré e pós-operatórias e submetidos a duas sessões diárias, com duração 

de 20 a 30 minutos. As variáveis pesquisadas foram padrão respiratório e capacidade inspiratória, 

colhidas através do incentivador respiratório alinear a volume (Coach2


) e as pressões 

respiratórias máximas pelo monovacuômetro


. Os resultados demonstraram mudança no padrão 

respiratório em 81,25% dos casos, aumento da capacidade inspiratória em 81,8% e a recuperação 

da PImáx. e PEmáx. em 86,6% e 84,6%, respectivamente. A reabilitação pulmonar é capaz de 

modificar o padrão respiratório e potencializar a capacidade inspiratória e as pressões respiratória 

máxima. 

 

Palavras chave: Reabilitação; revascularização; função respiratória 

 

 

ANÁLISE DO ESFORÇO PERCEBIDO (ESCALA DE BORG) EM PACIENTES 

REVASCULARIZADOS. MOTA, Nádia Solange Trindade; CARMO, Jussara Márcia do. 

(Curso de Ciências Biológicas – UNIT) 

 

A reabilitação cardíaca é caracterizada pelo processo de manutenção da capacidade funcional e 

dos parâmetros hemodinâmicos e metabólicos (Arakaki, 1996). Para análise da intensidade do 

esforço físico, utiliza-se a escala de percepção de esforço físico de Borg (Peres, 1999). Este 

trabalho visa demonstrar as modificações da intensidade do esforço através da análise da escala 

de Borg.Foram atendidos 12 pacientes do sexo masculino e 4 do feminino, com idade média de 

70 + 5 anos durante a fase hospitalar. Os pacientes foram submetidos à avaliação clínico-

fisioterapêutica, incluindo a aplicação da escala de Borg, na fase pós-operatória e submetidos a 

duas sessões diárias, com duração de 20 a 30 minutos de caminhada e exercícios respiratórios e 

metabólicos. As variáveis pesquisadas foram os níveis da escala de Borg. Os resultados 

demonstraram que o percentual inicial da escala de Borg foi de 6,25%, 62,5% e 31,25%, muito 

fácil (MF), fácil (F) e ligeiramente cansativo (LC), respectivamente. Ao término da aplicação do 

protocolo, o nível de intensidade percebido foi de 6,25%, 18,75%, 56,25% e 18,75% para muito, 

muito fácil, MF, F e LC respectivamente. Conclui-se que houve aumento da tolerância ao esforço 

físico concomitante ao aumento da intensidade do exercício. 

 

Palavras chave: Reabilitação; revascularização; escala de Borg 

 

 

 

FISIOTERAPIA COM ENFOQUE ECOLÓGICO NA CRIANÇA COM PARALISIA 

CEREBRAL. SANTOS, Andréia Maria P. dos, VASCONCELOS, Karla Maria B.; VARJÃO, 

Núbia R.; SANTOS, Manoel Bernadino dos; CÂNDIDO, Edna A. F. (Curso de Fisioterapia – 

UNIT)  

 

A criança portadora de Paralisia Cerebral é acometida por uma injúria neurológica de caráter não 

progressivo decorrente, quer seja de lesões hipóxico-isquêmicas, hemorrágicas ou bilirrubínicas, 

trazendo em decorrência distúrbios motores carcterizados pela falta de controle sobre os 

movimentos, pelas modificações adaptativas do comprimento dos músculos e, em alguns casos, 

por deformidades ósseas. Os distúrbios motores são tipicamente diferenciados e classificados na 

clínica de acordo com a parte comprometida do corpo, com as características clínicas do tônus e 



movimentos involuntários (Shepherd, 1996). Topograficamente pode-se encontrar tetraplegia, 

diplegia e hemiplegia como formas mais freqüentes. Ao deparar-se com uma criança deficiente 

em seu convívio, a família sofre modificações nos seus papéis e nos seus relacionamentos 

(Calderon e Grinberg, 1993); aos pais e as crianças são impostas convivências exaustivas de 

terapia, dentre elas a fisioterapia, que deve atuar nas deficiências e limitações da criança 

enfocando a ecologia interior, que define o homem como um ser consciente e capaz de vivenciar 

experiências que lhe dêem bem-estar global. O estágio supervisionado em Pediatria da Clínica 

Escola de Fisioterapia UNIT-SE busca o funcionamento de uma relação de respeito mútuo 

estagiário/criança que será mensurada através do prazer, alegria e interesse em suas capacidades 

físicas, mentais e sociais, observadas nas evoluções durante o tratamento fisioterapêutico destas 

crianças. Estas atividades serão realizadas durante a permanência dos grupos de alunos no 

determinado estágio. 

 

Palavras chave: paralisia cerebral, ecologia interior, fisioterapia 

 

 

UM ESTUDO DO ECOSSISTEMA NOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA – 

PARALÍTICOS CEREBRAIS. MAIA, Daniela da Costa; CÂNDIDO, Edna Aragão F., 

FREIRE, Rosimari de Farias; MATIAS, Maria Goretti. (Curso de Fisioterapia – UNIT) 

 

O homem sofre mutações tanto individualmente, como no coletivo, em suas relações com o meio 

ambiente e com o seu semelhante. A ecosofia, problemática evidenciada através das relações 

sociais, demonstra a necessidade de reconstrução da vida em sociedade. Os equilíbrios naturais 

dependem cada vez mais das intervenções humanas, sendo urgente a adoção de ética ecosófica 

como também uma política focalizada no destino da humanidade (GUAHARI, 1993). As crianças 

portadoras de Paralisia Cerebral decorrente de lesões encefálicas sofrem limitações que 

diretamente ou indiretamente interferem em suas relações com o meio ambiente. Em 

conseqüência sofrerão danos acarretando prejuízos no desenvolvimento neuropsicomotor 

(BURNS, 1999). Várias são as teorias que orientam os estudos do desenvolvimento humano, 

especialmente o infantil (ROCHA, 1998), denominado de teoria do Sistema Ecológico, uma 

inter-relação mútua e permanente entre o ser em desenvolvimento e os diferentes ambientes em 

que se encontra. Já nas três ecologias de Guattari, que ele denomina de ecosofia - o meio 

ambiente, as relações sociais e a subjetividade humana, ele relata que é necessária uma 

verdadeira resposta à crise ecológica, não só no que diz respeito às relações de forças visíveis em 

grande escala, mas também aos domínios moleculares de sensibilidade, de inteligência e de 

desejo. Este trabalho tem como objetivo delimitar o ecossistema das crianças com Paralisia 

Cerebral freqüentadoras da Clínica Escola de Fisioterapia UNIT-SE, ano 2000/ 2001, com 

amostragem de N:30 crianças, pesquisando através de um questionário dirigido aos pais sobre 

atividades relacionadas à criança consigo mesma e desta com sua família (Microssistema); 

relações desta com terapeutas, parentes mais distantes (Mesossistema) e deste com pessoas 

estranhas e ambientes mais distantes (Exossistema). 

 

Palavras-chave: Ecossistema, paralisia cerebral, ecosofia 

 

 

DETERMINAÇÃO POTENCIOMÉTRICA DE URÉIA EM SISTEMA DE INJEÇÃO EM 

FLUXO (FIA) UTILIZANDO UREASE EM BIOSSENSOR TUBULAR. CERQUEIRA, 

D.T. (UNIT); MONTENEGRO, M.C.B.S. (Departamento de Química - Física/Faculdade de 

Farmácia - Porto /Portugal); SILVA,V.L (Departamento de Engenharia Química da UFPE) 

 

O íon amônio (NH4
+
), produzido pela hidrólise da uréia, pode ser tóxico para os seres humanos 

quando em quantidades elevadas (hiperamoniemia). A síntese de uréia no fígado é a principal via 

de remoção de NH4
+
. Neste trabalho foi desenvolvido um biossensor em sistema de Análise por 

Injeção em Fluxo utilizando um eletrodo tubular para uréia. Uma solução de 0,2481g de borato 

de tetrakis potássio, trocador iônico foi dissolvido em 5 mol de acetona e adicionado a uma 

solução de NH4 0,1 M. A membrana seletiva foi obtida dissolvendo-se 125mg de cloreto de 

polivinila (PVC) em 2,5 ml de tetrahidrofurano (THF), juntando-se 60 mg do trocador dissolvido 

em 2-nitrofeniloctiléter (2-NPOE). A solução foi adicionada ao eletrodo uma gota por hora, 

durante oito horas. O eletrodo foi acondicionado em uma solução 0,1 M de NH4Cl durante 24 

horas. Na otimização do sistema, foram realizados alguns estudos tais como concentração do 

tampão (0,01-0,1M); pH do tampão (6 e 7); tamanho do reator (4-12cm), volume da amostra 

(100-300L), velocidade de fluxo (0,6-1,1ml/min.). No processo de imobilização, obteve-se 

94,85%. Os valores de KM e Vmáx. para enzima solúvel foram 0,87mM e 3,77 x 10
4
M/min./mg 



de proteína e para enzima imobilizada 1,5 mM e 8,45 x 10
3
M/min./mg de proteína, 

respectivamente. As melhores respostas foram concentração do tampão 0,1M; pH do tampão 7,0; 

tamanho do reator ideal 8,0cm; volume de amostra 250L e velocidade de fluxo de 0,7mL/min. 

O resultado do estudo da permeação indica uma liberação de amônia em torno de 54,3%. Foi 

possível determinar 22 amostras/hora quando o sistema foi usado para determinar amostras de 

soro sangüíneo. (FACEPE E CNPq) 

 

Palavras chave: Urease, Biossensor, Eletrodo 

 

 

RELAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DAS PLANTAS MEDICINAIS COM AS CRENDICES 

POPULARES NA SOCIEDADE SERGIPANA AO LONGO DO SÉCULO XX. 
VALADARES, Edileuza Ribeiro de Santana; COSTA, Pedro do Amaral. (Curso de Farmácia – 

UNIT)
 

 

A experiência dos efeitos terapêuticos das plantas medicinais surge com os benzedores, 

curandeiros e rezadores, que as preparam em forma de infusão, banhos ou em outras práticas, 

como o uso de amuletos, antes mesmo do desenvolvimento científico na área. Uma das matrizes 

formadoras da cultura nacional nesta área é o elemento indígena. A sabedoria popular nesta área 

integra o campo de conhecimento científico, como é o caso atestado em 1988, pela Central de 

Medicamentos do Governo, da espinheira-santa (Maytemos elifolia), eficaz no tratamento de 

úlceras. Os nomes científicos das plantas e ervas são comuns em todo mundo, resultado de um 

acordo científico internacional; o que difere são os nomes populares, pois variam de acordo com 

a região. Mais tarde o conhecimento popular ganhou a credibilidade de alguns cientistas e 

pesquisadores, por ter eficácia confirmada, garantindo a industrialização. Em todo o Brasil 

existem farmácias vivas, e em Aracaju o projeto Farmácia Viva existe há dez anos realizando 

atividades educativas, de saúde, de resgate cultural sobre o uso das plantas medicinais. A 

pesquisa objetivou identificar a relação que existe entre as crenças populares e o uso de plantas 

medicinais no estado de Sergipe ao longo do século XX. A sua relevância encontra-se na 

dimensão sócio-econômica-cultural, possibilitando uma compreensão das relações entre o 

homem e a natureza. : A pesquisa foi desenvolvida através da abordagem qualitativa escolhendo 

bibliografia disponível entre livros, teses, monografias e relatórios. As fontes secundárias 

recaíram sobre jornais, revistas de circulação local e nacional e o testemunho dos indivíduos. Os 

dados coletados estão sendo analisados através dos métodos histórico, comparativo e estatístico. 

Constatou-se que a sabedoria popular e a ciência contribuem para o desenvolvimento da cultura 

de um povo. Diante dos avanços da ciência, em relação às plantas medicinais, muitos indivíduos 

no estado de Sergipe utilizam ervas para curar doenças, por ser uma alternativa mais econômica 

para as classes de baixa renda e pela sua eficácia de cura. Conclusão: Nas últimas décadas, está 

havendo um consumo de ervas medicinais, por serem desprovidas de acentuado efeito colateral, 

além de terem custo quase zero. 

 

Palavras chave: Conhecimento científico, plantas medicinais, crenças, cultura 

 

 

DIAGNÓSTICO SOROLÓGICO DA DOENÇA DE CHAGAS: COMPARAÇÃO ENTRE 

AS TÉCNICAS MAIS UTILIZADAS. D. B. Oliveira
;
 L. B. Chaves (Curso de Ciências 

Biológicas – UNIT); M.C. Andrusyszyn(HEMOSE), E. Silva (Laboratório de ZOONOSES – 

IPH)
 

 

A doença de Chagas ou tripanossomíase americana é uma doença de grande impacto social 

devido à sua elevada taxa de morbimortalidade, atingindo de 16 a 18 milhões de pessoas na 

América Latina, sendo no Brasil, segundo o Ministério da Saúde brasileiro, cerca de 5 milhões de 

infectados. Essa patologia, causada por um protozoário hemoflagelado, o Trypanosoma cruzi, é 

típica de áreas rurais, devido à ocorrência de artrópodes vetores, triatomíneos popularmente 

chamados de “barbeiros”. O controle vetorial é um método profilático muito eficaz, que reduziu 

intensamente o número de novos casos nos últimos anos; porém, a intensa migração para os 

grandes centros urbanos, devido a fatores sociais e econômicos, levou a uma outra possibilidade 

de transmissão: a contaminação transfusional. O emprego de testes na triagem de doadores de 

sangue é uma ferramenta muito importante neste contexto, sendo obrigatório no Brasil. O 

presente trabalho compara as técnicas sorológicas correntes: a Imunofluorescência Indireta (IFI), 

o Enzyme Linked ImunoSorbent Assay ou enzima imunoensaio (ELISA), Aglutinação de 

Partículas em Gel (ID PaGIA) e Hemaglutinação Indireta (HAI). Como material, foram utilizadas 

48 amostras provenientes do Hemocentro de Sergipe (HEMOSE), Instituto Parreira Horta (IPH) e 



Instituto de Cardiologia de Sergipe (ICASE), sendo a totalidade das amostras testadas em todas 

as metodologias citadas. No método de ELISA, foram feitos dois ensaios com fabricantes 

diferentes. Das 48 amostras testadas, 28 foram positivas na IFI. Dessas 28 amostras, somente 22 

apresentaram positividade nos testes de ELISA (em ambos os fabricantes) e ID PaGIA, 

apresentando portanto, 06 amostras falso-negativas (títulos de 1:40 na IFI). A HAI apresentou 09 

amostras falso-negativas (06 com títulos 1:40 na IFI e 03 com títulos de 1:80 na IFI). Os 

resultados apresentaram boa reprodutibilidade e não conflitaram com a literatura, apesar do 

pequeno número de amostras. 

 

Palavras chave: Doença de chagas, imunofluorescência indireta, enzima imunoensaio, 

aglutinação de partículas em gel, hemaglutinação indireta 

 

 

 

AS ATIVIDADES DE MARKETING E SUAS INFLUÊNCIAS NO PROCESSO 

GERENCIAL DAS AGÊNCIAS DE VIAGENS DE ARACAJU. VARELA E SILVA, Gisélia 

Maria; ALMEIDA, Sônia Trigueiro de. (Curso de Turismo) 

 

Atualmente as empresas encontram-se num ambiente em constante mudança. A competitividade 

e a globalização do mercado, juntamente com o surgimento de um consumidor mais exigente e 

com mais opções, levam as empresas brasileiras a se preocuparme em encontrar formas de 

garantir sua sobrevivência e crescimento. A observação do funcionamento atual do mercado 

turístico leva a um questionamento sobre o direcionamento mercadológico da atuação das 

empresas. As questões que serão apresentadas para este estudo são: as empresas estão realmente 

praticando conceito de marketing, monitorando os consumidores e avaliando suas ações através 

deste monitoramento? O conhecimento sobre o que o consumidor valoriza pode otimizar as 

atividades de marketing da empresa e, conseqüentemente auxiliar na criação de vantagens 

competitivas? As atividades de marketing vêm sendo adotadas, ao longo do tempo, como forma 

de otimizar a relação das empresas com seus diversos públicos. No conceito de marketing 

encontra-se o atendimento às necessidades e desejos dos consumidores como ponto central. 

Muitos autores de mercadologia vêm se dedicando à discussão desse conceito e, mais 

recentemente, à questão da aplicabilidade. O desafio que se apresenta às empresas diz respeito a 

como praticar marketing orientado para o consumidor. Esta pesquisa pretende observar o que, 

hoje em dia, muito se discute: a filosofia e a prática mercadológica na área de agências de 

viagens, enfatizando o papel central do consumidor. Esta filosofia entretanto é difícil de ser 

praticada. A atuação das empresas pode mostrar, muitas vezes, que esta orientação mercadológica 

é defendida como proposta ideal, mas não é utilizada no dia-a-dia das empresas e principalmente 

no setor turístico. Integradas na infra-estrutura dos serviços turísticos, as agências de viagens são 

os pontos de planejamento, organização, venda e de difusão sistemática e técnica dos produtos 

turísticos. De forma indireta, se constituem como os meios equacionadores entre a oferta e a 

demanda e os elementos simplificadores do conjunto de viagens e hospedagem. Atualmente o 

setor de agências de viagens passa por um processo de adequação em toda sua estrutura, 

principalmente nos setores ligados à comercialização de seus produtos e serviços. As agências de 

viagens são uma das principais responsáveis pelo deslocamento das pessoas, alicerçando, como 

legítimo canal de distribuição do setor, o necessário para o desenvolvimento da atividade turística 

nacional. Este estudo objetiva abordar as atividades do marketing como funções que podem criar 

vantagens competitivas para estas empresas, seu direcionamento e a partir disso, avaliar as 

discrepâncias existentes entre a teoria mercadológica centrada no monitoramento do consumidor 

e a prática adotada pelas empresas do setor de agências de viagens de Aracaju.  

 

 

RELAÇÃO UNIT/FAROLÂNDIA: CAMINHANDO EM BUSCA DA 

INTERDISCIPLINARIDADE. SANTOS, Vera Núbia; COUTINHO, Maria José Teles Melo. 

(Curso de Serviço Social – UNIT)
 

 

Esta pesquisa, desenvolvida em 1997/98, envolvendo quatro alunas de iniciação científica do 

curso de Serviço Social, teve como objetivos traçar um perfil dos moradores do Bairro Farolândia 

a fim de apontar possibilidades de desenvolvimento de ações interdisciplinares (no âmbito da 

extensão e da pesquisa), constantando a responsabilidade social da implantação do Campus II 

num bairro com características tão diversas. O projeto Perfil Sócio-Cultural do Bairro 

Farolândia buscou conhecer as realidades do bairro a partir do curso de Serviço Social. 

Fundamentado neste pensamento, logrou servir como iniciativa para o desenvolvimento de ações 

através dos diversos cursos mantidos pela instituição. Na pesquisa utilizamos o levantamento 



bibliográfico e documental, realização de entrevistas e aplicação de questionários, com análise de 

conteúdos. Com uma amostra de 300 sujeitos, à aplicação do formulário foi dado um tratamento 

quantitativo/qualitativo, com especial atenção à entrevista semi-estruturada que continha questões 

relativas às categorias impactos e expectativas. O Bairro Farolândia caracterizou-se por maioria 

alfabetizada, trabalhadores formais, com renda que não ultrapassa cinco salários mínimos. 

Tinham como lazer praia e televisão, e na religião católica sua maior expressão. Não acreditam 

em representações políticas e pouco delas participam. A sua percepção quanto à instalação da 

UNIT foi crítica, apontando os benefícios gerados no bairro (iluminação, transporte, segurança, 

valorização imobiliária), mas esperando a contribuição da universidade para o desenvolvimento 

da região. Atribuíram-lhe responsabilidades no sentido de desempenhar ações no âmbito das 

políticas sociais, uma vez que o setor público não vinha suprindo suas necessidades. Concluiu-se 

ser profícua e necessária a ação interdisciplinar na relação UNIT/Bairro Farolândia, garantindo ao 

eixo formador (ensino-pesquisa-extensão) oportunizar meios que efetivem práticas sociais e 

gerem contribuições a partir de trabalhos acadêmicos. 

 

Palavras chave: Perfil, interdisciplinaridade, universidade. 

 

 

TENDÊNCIAS DO SERVIÇO SOCIAL EM SERGIPE: EXPRESSÕES DE DOCENTES 

SOBRE FORMAÇÃO E PRÁTICA PROFISSIONAL NA DÉCADA DE 1970. SANTOS, 

Vera Núbia. (Curso de Serviço Social – UNIT) 

 

Este projeto foi apresentado ao Programa de Estudos Pós-graduados em Serviço Social da 

PUC/SP, para qualificação no mestrado, em outubro de 1999, hoje em fase de dissertação. Teve 

como objetivos (1) reinserir sujeitos na história do Serviço Social, em Sergipe particularmente, 

através de depoimentos pessoais, para (2) analisar as mudanças nos rumos teórico-metodológicos 

da profissão, a partir da década de 1970, refletindo sobre a formação e a prática profissionais. 

Tivemos como questão “como os profissionais percebiam o Serviço Social, quais as formas de 

enfrentamento às mudanças ocorridas a partir da década de 1970, no decorrer das suas atividades, 

e como viram-no após essas mudanças?” Partimos do pressuposto de que em Sergipe houve um 

grande impacto devido à característica doutrinária do curso, que interferiu de várias maneiras na 

prática dos docentes da época, principalmente nas questões teórico-metodológicas e ideo-

políticas, a partir da Reforma Universitária. Nosso objeto de estudo é o exame do Serviço Social 

em Sergipe, especialmente as noções de formação profissional e prática profissional na percepção 

de sujeitos envolvidos nesse processo na década de 1970, a partir de suas experiências 

profissionais. O caminho trilhado para chegar a essa abordagem da realidade baseou-se no uso 

das metodologias qualitativas, com aproximação aos sujeitos envolvidos, através de depoimentos 

pessoais e de pesquisa bibliográfica para dar suporte à pesquisa. Foram entrevistados 14 sujeitos 

que apresentaram uma gama de informações históricas que darão suporte à pesquisa. Seis 

depoimentos foram selecionados por sua relevância para a pesquisa, seja pela qualidade das 

narrativas, seja pela profundidade dos aspectos suscitados. Todos os depoimentos são de docentes 

aposentadas. Ao buscar nos sujeitos a ênfase na sua narrativa, ou depoimento pessoal, acerca do 

Serviço Social em Sergipe, mormente a Escola de Serviço Social, nortearemos as tendências que 

concorriam no Serviço Social a partir da década de 1970 e como estas são expressas pelos 

responsáveis diretamente pela formação acadêmica na dinâmica desse processo. (CAPES) 

 

Palavras chave: Serviço social, formação, prática 

 

 

 

A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NA LIXEIRA DA TERRA DURA. 
SILVA, Daniela Cardoso Santos; BARROS, Danielle Silveira; RAMOS, Eliene Fontes, 

FRANCA, Fernanda de Oliveira; SOUZA, Jamille Ribeiro de; SANTOS, Maria Helena Silva; 

MENEZES, Maria Balbina de Carvalho. (Cursos de Serviço Social e Ciências Biológicas – 

UNIT)
 

 

Considerando os dez anos do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), os direitos 

assegurados pelo mesmo, a quantidade de crianças e adolescentes fora da escola e 

freqüentemente envolvidas em trabalhos contínuos e pesados, decidiu-se levantar a seguinte 

questão de pesquisa: Como está sendo experienciado, pelas crianças e adolescentes que trabalham 

nas lixeiras o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil? O presente estudo se propôs a 

analisar a realidade na Lixeira da Terra Dura – Aracaju/SE; sendo que a mesma está vinculada a 

diversos fatores, tais como o sistema perverso causador de disparidades sociais, a falta de vontade 



política que é bem maior de que os projetos criados e o descaso das políticas públicas, que 

acarreta a descrença e a revolta dos que necessitam desses serviços. No município aracajuano, 

precisamente na Lixeira da Terra Dura, a questão do trabalho infantil vem sendo tratada com a 

implantação do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), desenvolvido através da 

Prefeitura de Aracaju em parceria com a Secretaria de Estado de Trabalho e Ação Social do 

Estado de Sergipe. A proposta do referido programa de inclusão social é incentivar o ingresso da 

clientela-alvo no ensino regular e na jornada educativa ampliada. Para tanto é repassada para as 

famílias desta clientela uma bolsa de R$ 30,00 enquanto complemento da renda familiar. – No 

estudo ora apresentado o objetivo norteador foi analisar a inserção do PETI na já mencionada 

lixeira. Trabalhou-se com um método orientado para a pesquisa de natureza exploratória, 

utilizando-se a abordagem quantitativa associada a uma análise qualitativa. Foi priorizado o 

questionário enquanto instrumento de coleta de dados, estabelecendo-se uma amostra de 10% 

para uma população de 110 famílias. O terreno da pesquisa foi a Lixeira da Terra Dura e 

dimensão da mesma limitou-se ao conjunto Padre Pedro, conjunto Antônio Carlos Valadares e 

adjacências. Frente aos dados coletados e procedida uma análise, o resultado apreendido foi que 

não está havendo Erradicação do Trabalho Infantil na Lixeira da Terra Dura, uma vez que 

crianças e adolescentes, em horários alternativos, continuam com a mesma prática. Em relação à 

jornada ampliada e à escola, foi verificado também uma contínua evasão, descaracterizando 

portanto a filosofia do projeto. 

 

Palavras-chave: Exploração, erradicação, políticas públicas 

 

 

 

NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS EGRESSOS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA 

UNIT. GONÇALVES, Julio Holanda; ARAUJO, Eliany Alvarenga. (UNIT) 

 

O presente projeto é fruto de nossa preocupação e reflexão na condição de professor e 

coordenador do curso de Administração da Universidade Tiradentes – UNIT, desde 1989 até a 

presente data, o que nos levou, através de uma trabalho científico, a tentar descobrir como estão, 

o que fazem e o nível de satisfação dos egressos do citado curso. O curso de Administração da 

UNIT vem passando por reformulações em seus currículos desde a sua implantação; porém, os 

efeitos em termos concretos não foram avaliados por falta de um trabalho de pesquisa que 

permita a implementação de ações que visem levar os alunos de Administração a uma formação 

rigorosa de acordo com o perfil traçado e estabelecido no Projeto Pedagógico, e que atenda as 

exigências do mercado de trabalho. Esta não é apenas uma preocupação da UNIT através da 

Coordenação do curso de Administração, mas também de um número significativo de Escolas de 

Administração espalhadas pelo Brasil e pelo mundo; pelo menos, este é nosso sentimento ao 

participarmos dos vários eventos promovidos pelos diversos órgãos ligados à classe de 

Administradores e do Ministério da Educação e Cultura. O Financial Times, por exemplo, em 

1994 solicitou de três importantes Escolas Internacionais de Administração de Empresas, IMD 

International, de Lausanne – Suíça, a London Business Shool e a Wharton Shool, vinte encartes 

sobre Administração que culminou, não somente com uma grande discussão sobre o curso, mas 

também com o lançamento do livro “O Domínio da Administração”, amplamente divulgado e 

discutido. Administração como ciência tem sido, há muitos anos, uma profissão que exige 

experiências fundamentadas em conhecimentos sistemáticos. Foi por esse motivo que surgiram as 

Escolas para formação de profissionais destinados às áreas de Administração. Mas a necessidade 

específica de hoje é de conhecimentos amplamente difundidos. 
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PRÉ-CONDIÇÕES PARA A ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

PARTICIPATIVO: O CASO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO DE ARACAJU-

SERGIPE. SILVA, Jeferson Piones da; SOUTO-MAIOR, Joel. (UNIT) 

 

Como gerente administrativo de cooperativas nordestinas e atuando – pós-formado – na 

organização das cooperativas do Estado de Sergipe como superintendente, verifiquei a grande 

carência que as empresas cooperativas têm em utilizar as funções modernas da administração. 

Elas trabalham na forma da improvisação. As razões principais que indico nesse estudo é que os 

problemas gerados para o desempenho satisfatório e eficiente desse tipo de empresa começam na 



sua criação. Em princípio existe a falta de conhecimento aprofundado do que é e como funciona 

uma empresa cooperativa; outro fator preponderante que foge ao conhecimento dos dirigentes, 

cooperados e pessoal técnico de apoio é o não conhecimento dos princípios e da doutrina 

cooperativista, e por fim, como fator gritante, a falta de um estudo ou análise de viabilidade 

econômica das empresas cooperativas que estão sendo ou foram criadas. Há necessidade de 

analisar junto às cooperativas de trabalho de Aracaju-Sergipe, progressivamente – para aquelas 

que não estão atuando dessa forma –, a implantação eficiente da administração e planejamento 

estratégico participativo, para que as mesmas possam estar preparadas para o combate diário com 

seus concorrentes, oferecendo serviços de qualidade, adotando em suas estratégias o marketing 

como forte aliado para satisfazer os desejos e necessidades dos seus clientes internos e externos. 

A administração, o planejamento e as estratégias, atualmente, colocam as empresas em xeque; se 

as mesmas não buscarem o aperfeiçoamento diário dos processos e técnicas administrativas, não 

sobreviverão ao impacto crescente da globalização e da qualidade de suas ações. A implantação 

dos processos possibilitará no trabalho diário a transparência organizacional, sobretudo para a 

aplicação dos objetivos e princípios cooperativistas que regem a empresa cooperativa. 

Entendemos que, com a prática da administração e do planejamento estratégico participativo, 

haverá transformações na consciência de todos que fazem as cooperativas de trabalho de Aracaju-

Sergipe (dirigentes, cooperados e técnicos de apoio), conduzindo-os a assumir não mais o papel 

de simples participantes da empresa, mas como agentes e co-executores dos processos, técnicas e 

ações desenvolvimentistas da cooperativa. As pessoas envolvidas com as cooperativas de 

trabalho têm pouco ou nenhum conhecimento prático sobre como funciona uma empresa 

participativa, ou empresa que trabalha com processos de planejamento. Seu esforço está 

prioritariamente concentrado nas estratégias de sobrevivência (sua e da empresa), sem que haja 

espaços (ou tempo) para outras formas de participação. No entanto, a administração e o 

planejamento estratégico participativo, que propomos como caminho para a profissionalização 

dos trabalhos, dependem de todos que fazem a organização cooperativa e da definição de 

prioridades para alcançar os propósitos definidos coletivamente, pois cooperativas são sociedades 

de pessoas e não de capital, não têm finalidade de lucro; elas visam satisfazer necessidades 

comuns de um grupo unido solidariamente em torno de um empreendimento comum. 
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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 a exigência global. 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 (segunda maior extração em relação às demais regiões) e 121.439,5 de peixes de 

água marinha (segunda 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 possa 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 na 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.  
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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, junto com a 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 

diferentes classes sociais. 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 formam 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. Agradecimentos: os autores D.B.P. e M. A.S.P. agradecem à UNIT pela bolsa 

do Probic e a E.I.S. coordenador da Iniciação Científica. envolvidas nesse trabalho. Os resultados 

contribuirão para auxiliar problemas de taxonomia e sistemática e inferir relações evolutivas 

entre espécies o que facilitaria a promoção de cruzamentos dirigidos para melhor aproveitamento 

das potencialidades da espécies estudadas. (PROBIC –UNIT) 
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MORBIMORTALIDADE HOSPITALAR NA MICRORREGIÃO ARACAJU, NO 

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

BOHLAND, Anna Klara. (Curso de 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 morbimortalidade. Uma estratégia para a condução 

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

entre eles o Sistema 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 morbimortalidade 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) 
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