
SEMPESq’ 2002: 

Pesquisa na UNIT, comemora 40 anos no ensino 

 

 

O tema escolhido para a IV Semana de Pesquisa da UNIT SEMPESq ‘2002, 

INTERAÇÃO UNIVERSIDADE-EMPRESA, traduziu atenção da UNIT para as questões 

consideradas prioritárias pelo MCT e suas agências, nesse ano em que a Inovação Tecnológica 

assume posição de destaque no cenário nacional.  

A SEMPESq 2002 se apresentou especialmente como o momento oportuno para 

homenagear a UNIT pelos seus 40 anos de atuação na área educacional, dos quais 8 anos como 

universidade, convidando para essa comemoração três parceiros que também estavam em festa 

em 2002: a FINEP, que completou 35 anos de existência como importante ator no cenário do 

desenvolvimento tecnológico nacional, o Banco do Nordeste, que chegou aos 50 anos com 

reconhecida atuação e expressiva contribuição para o desenvolvimento sócio-econômico regional 

e a FAFEN/Petrobrás, que festejou 30 anos de atividades como vetor essencial do 

desenvolvimento do Estado de Sergipe.  

Como surpresa adicional, a IV Semana de Pesquisa da UNIT deu oportunidade ao 

governador eleito para o mandato de 2003-2006 do Estado de Sergipe, de anunciar o plano de 

governo na área da ciência e tecnologia a se executar a partir de 2003. 

 

A SEMPESq 2002 abrigou 8 eventos: 

 

- VI Seminário de Pesquisa da UNIT - SemiP 2002 

- IV Seminário de Iniciação Científica da UNIT - SemIC 2002 

- II Seminário de Pós-Graduação da UNIT - SPG 2002 

- Seminário sobre Desenvolvimento Sustentável e Inovação Tecnológica 

- Agenda CIENTEC Sergipe 2003-2006 

- Ciclo de Debates em Serviço Social 

- Workshopp em Produtos Naturais 

- II Workshopp em Farmácia Industrial 



INCIDÊNCIA E CAUSAS DE AMPUTAÇÕES NO HOSPITAL JOÃO ALVES FILHO: 

ESTUDO RETROSPECTIVO. ARAGÃO, J.; REIS, Francisco Prado.; SANTOS, M.H.; 

ROCHA, Kalyne. (UNIT). 

 

Amputação é uma palavra acima de tudo temível e estigmatizadora, significando por vezes 

mutilação e derrota. Na realidade, a amputação traz sempre, atrás de si, a mutilação, a 

incapacidade, a impossibilidade de trabalhar e a deformidade. Tais são as conseqüências temidas, 

faladas e consideradas. Ter que sofrer a perda de um ou mais membros traz ao paciente um medo 

terrível do futuro. ( BOCCOLINI, 1995 ).No sentido estrito, é o procedimento que remove a parte 

afetada através de um ou mais ossos, e deve ser distinguida da desarticulação, que remove a parte 

através de uma articulação. (CRENSHAW, 1989).São diversas as causas que podem levar a 

amputação: traumáticas e clínica ( lesão vascular, infecção e distúrbios metabólicos). O nível de 

uma amputação deve levar em conta não só sua etiologia mas também o prognóstico quanto a 

capacidade funcional do membro amputado. Foram notificados 126 pacientes, do sexo masculino 

e feminino, pertencentes ao Hospital João Alves Filho. Foi observada a sua indicação, o seu nível 

de amputação e o seu tipo de membro. Cerca de 75% de todos os amputados são homens; 

associado ao trabalho ou não; como também as amputações devido a doenças. Aproximadamente 

85% de todas as amputações são realizadas em todo membro, mas o número de amputação de 1/3 

inferior é igual a 21 e 1/3 superior é igual a 18. Muitas das antigas idéias com respeito aos níveis 

de amputação e técnicas de cirurgia foram abandonadas, ou consideradas pouco importantes, em 

vista de recentes avanços. ( CRENSHAW, 1989).O trauma é a primeira indicação mais comum 

para amputação nos adultos com mais de 50 anos de idade. O traumatismo que requer amputação 

é mais freqüente entres os homens e mais comum nos membros superior/ direito.(PROBIC – 

UNIT). 

 

Palavra chave: Amputação 

 

 

 

O MÚSCULO PSOAS MENOR EM FETOS HUMANOS.ARAGÃO, J.A.; REIS, Francisco 

Prado; GUERRA,D.R.; SOUZA,C.B;. (Lab. de Anatomia/Universidade Tiradentes/Se) 

.*Professor - Acadêmico de Fisioterapia. Acadêmico de Biomedicina. (Trabalho apresentado no 

XX Congresso Brasileiro de Anatomia – Alagoas, outubro de 2002) 

 

A freqüência de ocorrência do músculo psoas menor no homem tem sido bastante discutida. 

Esses dados em principio são concernentes a relação do músculo com a procedência étnica. Há 

também referencias sobre diferenças sexuais na presença e distribuição do músculo psoas menor. 

Achados da anatomia comparada tem destacado que há uma tendência para a ausência, 

aparentemente definitiva entre os primatas, sendo esta tendência mais acentuada entre os primatas 

superiores(SEIB, 1934.Foram dissecados 22 fetos humanos, com 22 a 36 semanas de idade sendo 

11 do sexo masculino e 11 femininos. Os fetos pertencem ao laboratório de anatomia da 

Universidade Tiradentes e foram oriundos da Maternidade Hildete Falcão Baptista, Aracaju/SE. 

Todos os fetos foram fixados e mantidos em solução de formal a 10%.O músculo psoas menor 

esteve presente em 13 dos 22 fetos estudados. Essa presença foi bilateral em 10 dos fetos(Fig. 1). 

Quanto ao sexo a presença foi de 5 no feminino e 8 no masculino, sendo 3 bilateral no feminino e 

10 no masculino. A presença unilateral ocorreu em 02 fetos femininos, um no lado direito e outro 

no esquerdo e em 01 feto masculino(Fig. 2). Obteve-se uma presença do músculo de 59%, sendo 

que essa presença foi maior no sexo masculino(73%) para 45% no sexo feminino. A parte 

tendinosa representou 56% do total do comprimento do músculo(Fig. 3). O músculo psoas menor 

quando presente, sempre foi individualizado, e sua inserção distal foi bastante variável passando 

alem da linha pectinea, eminência arqueada e pôr vezes na fascia do músculo psoas maior onde 

chegava a atravessar o plano posterior do ligamento inguinal(Fig. 4).Os achados revelaram em 

concordância com a literatura, que foi freqüente a ausência do músculo psoas menor. Os achados 

ainda indicaram que houve diferença sexual na presença e distribuição do músculo. Ocorreu uma 

predominância da parte tendinosa do músculo cuja inserção distal sempre foi bastante irregular 

confundindo-se por vezes com a inserção distal do psoas maior. (PROBIC-UNIT) 

 

Palavras-chaves: Fetos humanos; músculo psoas menor. 

 

 

 

ANATOMIA DA VEIA SAFENA PARVA EM FETOS HUMANOS A TERMO. REIS, 

Francisco Prado ;ARAGÃO, José Aderval; FILHO, Valter Joviniano Santana; MELO, J.N.; 



(Universidade Tiradentes/Se, Professor Orientador; Professor Co-Orientador; Acadêmicos de 

Fisioterapia e Bolsistas de Iniciação Cientifica).(PROBIC/UNIT).  

 

A veia safena parva (VSP) para a maioria dos autores é um vaso superficial formado pela união 

das veias da região lateral do arco venoso dorsal do pé. A VSP tem no seu inicio um trajeto 

superficial e penetra nos planos profundos da perna desembocando na veia poplítea. A VSP tem 

sido bastante estudada pois há discussões, sobre sua formação, relação com o fascia profunda e 

mesmo a sua maneira de terminação. Essa discussão anatômica encontra repercussão devido ao 

papel funcional desempenhado pelas veias safenas, na drenagem do sangue do externo venoso 

superficial dos membros inferiores. Tentamos assim utilizando fetos humanos a termo realizar 

um estudo anatômico da VSP. Foram dissecados 20 fetos humanos a termo, oriundos da 

Maternidade Hildete Falcão Baptisa obtidos de acordo com o parecer número 01 da Comissão de 

Ética e Pesquisa do estado de Sergipe. Os fetos foram fixados com a perfusão pela artéria 

umbilical de uma solução de formol a 10%. Todos os membros inferiores foram dissecados a 

partir da região postero-lateral do calcanhar, seguindo-se a face da perna. A VSP, em 100%(40) 

dos casos formava-se pôr ramos procedentes do arco venoso dorsal do pé. Em 55% (22), os 

ramos procediam do calcâneo, em 75% (30), de pequenos ramos do maleolo lateral. O número de 

ramos procedentes do arco venoso dorsal do pé foi de 1 e de no máximo 3 ramos. Da região do 

calcaneo e do maléolo lateral foram encontrados de 1 a 4 ramos. Todos os ramos do maléolo 

lateral estavam dispostos posteriormente. O trajeto ascendente da VSP na panturrilha, em 86,7% 

(35) dos casos seguia a linha mediana da perna, em 13,3% (5), este trajeto se mostrava sinuoso. 

Em 100% (40) das pernas, a VSP penetrava no fáscia profundo ao nível do terço inferior da perna 

e atravessava o sulco existente entre as duas cabeças do músculo gastrocnêmio. Em 40%(16) das 

pernas, a VSP desembocava na região poplítea; 50% (20) atravessavam a fossa poplítea e 

chegavam a região glútea; e em 10% (4), a VSP não desembocava na região poplítea e ascendia 

para a região glútea. Os presentes achados revelaram que veias das regiões do calcaneo e do 

maléolo lateral contribuíram para a formação da VSP, esses achados são escassamente discutidos 

na literatura. A uma relação freqüentemente ínfero-posterior da VSP com o maleolo lateral. A 

relação da VSP com o fascia profunda ocorreu sempre a nível do terço inferior da perna. No 

presente estudo não foi achado a VSP desembocando na veia safena magna nem em veias 

musculares ou axiais da perna.  

 

Palavras – chave: Veia Safena Parva; Anatomia 

 

PS: Este trabalho foi apresentado no XX Congresso da Sociedade Brasileira de Anatomia, 

realizado no período de 06 – 11 de outubro de 2002, na cidade de Maceió, Alagoas. 

 

 

AVALIAÇÃO DO EFEITO DA INGESTÃO DE ACETATO DE CHUMBO DURANTE A 

GESTAÇÃO DE RATAS. WISTAR. Éden Ribeiro Freire
1
, (Biologia – UFS),PANTALEÃO, 

Silmara de Moraes, (UFS),FEITOSA, Vera Lúcia Corrêa, (UFS / UNIT); SCHER, Ricardo, 

(Orientador), (UFS). 

 

A presença de metais pesados no ambiente tem recebido grande atenção nos últimos anos, devido 

a ampla utilização destes compostos na fabricação de diversos utensílios. O chumbo encontra-se 

entre os metais tóxicos mais disseminados em nosso ambiente podendo causar sérios riscos à 

saúde humana e animal. Dentre seus efeitos podemos destacar alterações neurocomportamentais 

e psicológicas, além de alterações genéticas que podem levar ao desenvolvimento de câncer. 

Além disso, o efeito do Acetato de Chumbo sobre o desenvolvimento embrionário em mamíferos 

é também de grande importância, de modo que neste trabalho foi estudada sua ação sobre a 

gestação de mamíferos. Para isso foram testadas doses de 12,5 mg/Kg, 25,0 mg/Kg e 50mg/Kg de 

peso corpóreo, administrados oralmente do 5
o
 ao 20

o
 dia de gestação, quando foram sacrificados. 

Após o sacrifício, procedeu-se a remoção e pesagem das placentas e dos ovários, assim como a 

contagem dos corpos lúteos de gestação e das marcas das reabsorções. Os fetos foram 

quantificados, sexados e pesados e, com o auxílio de um paquímetro, tiveram a distância crânio-

caudal e o tamanho encefálico determinados. Estes foram então examinados sob microscópio 

estereoscópico, para avaliação de sua morfologia externa. O aumento significativo observado no 

peso das ratas ao longo da gestação associado aos valores encontrados para o peso, tamanho e 

números de fetos e para os índices de implantação, reabsorção e natimortalidade foram 

indicativos de gestações normais, sem efeitos nocivos à saúde materna e fetal. Portanto, a análise 

de tais resultados demonstrou que, nas doses testadas, o chumbo não afetou o progresso da 

gestação assim como não apresentou efeitos teratogênicos sobre as proles. 

PIBIC – UFS. 



 

Palavras – chave: Fetos de Ratas Wistar; Acetato de Chumbo; Efeito Teratogênico. 

 

PS: Este trabalho foi apresentado no XX Congresso da Sociedade Brasileira de Anatomia, 

realizado no período de 06 – 11 de outubro de 2002, na cidade de Maceió, Alagoas. 

 

 

ESTUDO ANATÔMICO DAS VEIAS GASTROCNÊMIAS EM CADÁVERES 

HUMANOS ADULTOS. ARAGÃO, José Aderval; REIS, Francisco Prado; POLI, Luís 

Francisco; Universidade Tiradentes(UNIT), Universidade Federal de São Paulo(UNIFESP-

EPM).Professor 

 

A anatomia das veias dos membros inferiores tem sido um tema recorrente não apenas para 

anatomistas mas, sobretudo, entre os profissionais que na clinica avaliam e pesquisam a anatomia 

dessas veias, através dos diferentes meios de diagnóstico por imagem. Apesar da vasta literatura 

sobre as veias dos membros inferiores, até o presente, a anatomia e o papel funcional de alguns 

grupos ou sistemas de veias não estão satisfatoriamente esclarecidos. Esse e o caso das veias 

gastrocnêmias, que integram o chamado sistema venoso sóleo-gemelar e fazem parte da chamada 

bomba muscular da panturrilha, e que se supõem exercer muita importância na fisiopatologia de 

varias síndromes venosas dos membros inferiores, como insuficiência venosa, as varizes e as 

tromboses venosas profundas. Foram dissecados 20 membros inferiores de cadáveres do sexo 

masculino, fixados e mantidos em uma solução de formol a 10%. Considerando-se como 

variáveis, a anatomia das veias gatrocnêmias com base na contagem do numero de tributárias e 

troncos principais, número de válvulas, extensões do tronco e local de desembocadura, medidos 

de forma contínua, utilizando-se um paquímetro. A drenagem venosa dos músculos gastrocnêmio 

é realizada a partir de veias tributarias que se reúnem para formar um tronco venoso. O numero 

dessas veias tributarias e de troncos foi variável. O numero de veias tributarias foi de 1 a 8 na 

perna direita e de 2 a 10 na perna esquerda, obtendo-se uma média de 3,73 e 4,19 veias tributarias 

para cada perna respectivamente. Na perna direita, o numero de troncos do gastrocnêmio lateral 

foi de 12 e no medial foi de 14, já na perna esquerda esta variação foi de 10 troncos gastrocnêmio 

lateral e 11 medial, totalizando 26 troncos na perna direita e 21 na perna esquerda. A extensão 

destes troncos variou de 0,6cm a 4,9cm na perna direita, com média de 2,31cm, e na perna 

esquerda a variação foi de 0,5cm a 5,0cm, com uma média de 2,23cm. Apenas em dois troncos 

(medial direito e esquerdo), não foi encontrada válvula. Em outro tronco (lateral direito), foi 

encontrado duas válvulas. Assim foi obtida uma média de 1,0 e 0,95 válvulas para os troncos das 

pernas direitas e esquerdas respectivamente. Todos os troncos encontrados desembocavam na 

veia poplítea. No presente estudo anatômico foi observado que as veias que drenam o músculo 

gastrocnêmio, emergem do terço superior do ventre desse músculo. Houve um maior numero de 

veias tributarias na perna esquerda. Quanto ao numero de troncos houve um numero maior na 

perna direita sendo que o tronco medial sempre predominou em numero com relação ao lateral 

em ambas as pernas. A média da extensão do tronco foi ligeiramente predominante na perna 

direita. As válvulas só fizeram-se ausentes em dois troncos mediais um em cada perna. Ocorreu 

um caso de 2 válvulas, no tronco lateral direito. Todos os troncos desembocavam na veia 

poplítea. 

 

Palavras – chave: Veias Gastrocnêmias; Anatomia. 

 

PS: Este trabalho foi apresentado no XX Congresso da Sociedade Brasileira de Anatomia, 

realizado no período de 06 – 11 de outubro de 2002, na cidade de Maceió, Alagoas. 

 

 

 

ESTUDO ARQUITETÔNICO DA CARTILAGEM EPIGLÓTICA EM FETOS 

HUMANOS. ROCHA, Roberta Teixeira, (Medicina - UFS); ARAÚJO, Emerson Luiz Lima, 

(Biologia – UFS), ARAGÃO, José Aderval, UNIT; REIS, Francisco Prado,(UNIT);FEITOSA, 

Vera Lúcia Corrêa,(Orientadora), (UFS / UNIT). Departamento de Morfologia
1
 / Universidade 

Federal de Sergipe (UFS), Departamento de Anatomia
2
 / Universidade Tiradentes (UNIT). 

 

A epiglote é uma extensão da laringe que consiste de uma cartilagem em forma de folha, 

praticamente recoberta por membrana mucosa. O presente trabalho tem como objetivo 

caracterizar a organização estrutural da cartilagem epiglótica em fetos. Para tal estudo, foram 

utilizados 10 fetos natimortos a termo procedentes da Maternidade Hildete Falcão Batista, de 

acordo com a Legislação em vigor executada através da Comissão de Bioética do Estado de 



Sergipe. Cortes de parafina da epiglote foram submetidos à coloração com Hematoxilina-Eosina, 

e a testes histoquímicos pela Resorcina – Fucsina de Weigert, Picrosírius - Hematoxilina e Azul 

de Toluidina em tampão McIlvaine pH 4,0. Através de cortes longitudinais corados com 

Hematoxilina – Eosina foi observada a presença do tecido epitelial pavimentoso estratificado não 

queratinizado revestindo as superfícies anterior e posterior da epiglote. A parte interna da 

epiglote sustentada pela matriz cartilaginosa, apresentou uma riqueza muito grande de 

condrócitos totalmente dispersos nesta matriz. Não foi detectada a presença de grupos isógenos, 

apenas condócitos isoladas ocupando as lacunas. As glândulas mistas seromucosas com alguns 

ductos foram detectadas nas superfícies anterior e posterior da epiglote. Análises com a 

Resorcina – Fucsina revelaram a existência de numerosas fibras elásticas de espessura variada, 

com uma distribuição pantográfica na matriz interterritorial. Estas fibras foram também 

observadas na região do pericôndrio. A metacromasia foi intensa na matriz cartilaginosa devido a 

presença dos glicosaminoglicanos ácidos sulfatados. Através do corante Azul de Toluidina foram 

reveladas cores de interferência em vários espectros de absorção da luz,. Portanto, a análise de 

tais resultados permite caracterizar a epiglote de fetos como cartilagem elástica, apesar da 

birrefringência pronunciada no pericôndrio devido à organização molecular do colágeno nesta 

região. 

Roberta Teixeira Rocha - Bolsista do PIBIC – CNPq. 

 

Palavras – chave: Epiglote; Fetos Natimortos; Colágeno. 

 

PS: Este trabalho foi apresentado no XX Congresso da Sociedade Brasileira de Anatomia, 

realizado no período de 06 – 11 de outubro de 2002, na cidade de Maceió, Alagoas. 

 

 

 

O MÚSCULO PSOAS MENOR EM FETOS HUMANOS. ARAGÃO, José Aderval, REIS, 

Francisco Prado; **GUERRA, Danilo R.; ***SOUZA, Clebernilson B.; Lab. de 

Anatomia/Universidade Tiradentes/Se. *Professor - **Acadêmico de Fisioterapia - *** 

Acadêmico de Biomedicina. 

 

A freqüência de ocorrência do músculo psoas menor no homem tem sido bastante discutida. 

Esses dados em principio são concernentes a relação do músculo com a procedência étnica. Há 

também referencias sobre diferenças sexuais na presença e distribuição do músculo psoas menor. 

Achados da anatomia comparada tem destacado que há uma tendência para a ausência, 

aparentemente definitiva entre os primatas, sendo esta tendência mais acentuada entre os primatas 

superiores. Foram dissecados 22 fetos humanos, com 22 a 36 semanas de idade sendo 11 do sexo 

masculino e 11 femininos. Os fetos pertencem ao laboratório de anatomia da Universidade 

Tiradentes e foram oriundos da Maternidade Hildete Falcão Baptista, Aracaju/SE. Todos os fetos 

foram fixados e mantidos em solução de formal a 10%. O músculo psoas menor esteve presente 

em 13 dos 22 fetos estudados. Essa presença foi bilateral em 10 dos fetos em estudo. Quanto ao 

sexo a presença foi de 5 no feminino e 8 no masculino, sendo 3 bilateral no feminino e 10 no 

masculino. A presença unilateral ocorreu em 02 fetos femininos, um no lado direito e outro no 

esquerdo e em 01 feto masculino. Obteve-se uma presença do músculo de 59%, sendo que essa 

presença foi maior no sexo masculino (73%) para 45% no sexo feminino. A parte tendinosa 

representou 56% do total do comprimento do músculo. O músculo psoas menor quando presente, 

sempre foi individualizado, e sua inserção distal foi bastante variável passando alem da linha 

pectinea, eminência arqueada e pôr vezes na fascia do músculo psoas maior onde chegava a 

atravessar o plano posterior do ligamento inguinal. Os achados revelaram em concordância com a 

literatura, que foi freqüente a ausência do músculo psoas menor. Os achados ainda indicaram que 

houve diferença sexual na presença e distribuição do músculo. Ocorreu uma predominância da 

parte tendinosa do músculo cuja inserção distal sempre foi bastante irregular confundindo-se por 

vezes com a inserção distal do psoas maior. 

 

Palavras – chave: Músculo Psoas menor; Anatomia 

 

PS: Este trabalho foi apresentado no XX Congresso da Sociedade Brasileira de Anatomia, 

realizado no período de 06 – 11 de outubro de 2002, na cidade de Maceió, Alagoas. 

 

 

 



MÚSCULO TIROARITENOIDEO SUPERIOR EM LARINGES HUMANAS ADULTAS. 

REIS, Francisco Prado; ARAGÃO, José Aderval; ALMEIDA, Viviane S; Lab. de 

Anatomia/Universidade Tiradentes/Se. Professor -Acadêmica de Odontologia. 

 

O músculo tiroaritenoideo superior é raramente reconhecido nos livros textos de anatomia, e é 

considerado entre os autores como de difícil identificação na dissecação macroscópica. Em 15 

laringes estudadas foram encontradas apenas 6 músculos tiroaritenoideo superiores. Através do 

exame de secções coronais de 20 laringes humanas, encontrou-se o músculo bilateralmente em 

80% dos casos estudados. Este músculo foi também identificado bilateralmente em 22 laringes 

não humanas. Em vista da escassa literatura foi realizado um estudo anatômico do músculo acima 

citado. Foram dissecadas 25 laringes humanas de cadáveres do sexo masculino, pertencentes ao 

laboratório de anatomia da Universidade Tiradentes/Se. As laringes estavam fixadas em solução 

de formol a 10%. A dissecação foi realizada com o auxilio de lupa. O músculo de trajeto obliquo 

se estendia das proximidades do bordo superior da cartilagem tireóide até o processo muscular da 

cartilagem aritenoide. O músculo aparece com uma faixa, de espessura, largura e extensão 

variáveis e irregularmente envolvido por tecido adiposo. O músculo tiroaritenoideo superior foi 

encontrado em 12 das 25 laringes estudadas. Dessas 12 laringes o músculo ocorreu bilateralmente 

em apenas 5. Para alguns autores sabe-se muito pouco sobre o músculo tiroaritenoideo superior e 

raramente este músculo é reconhecido nos livros textos de anatomia. Alguns autores o considera 

como uma variação, apesar de em 15 dissecações ter encontrado apenas 6. Outros autores 

examinaram o músculo em cortes coronais seriados de 20 laringes e encontraram bilateramente o 

músculo em 80%. Os presentes achados vem contribuir com a escassa literatura sobre o assunto e 

indica a ocorrência do músculo a um nível de 48 %, demonstrando também que a ocorrência 

bilateral, só foi encontrada em 20% das laringes examinadas. 

 

Palavras – chave: Laringe; Músculo Tiroaritenóideo 

 

PS: Este trabalho foi apresentado no XX Congresso da Sociedade Brasileira de Anatomia, 

realizado no período de 06 – 11 de outubro de 2002, na cidade de Maceió, Alagoas. 

 

 

 

OBSERVAÇÕES ANATÔMICAS SOBRE AS RELAÇÕES ENTRE AS PORÇÕES 

MUSCULAR E TENDINOSA DO MÚSCULO PLANTAR DELGADO EM CADAVERES 

HUMANOS ADULTOS. ARAGÃO, José Aderval; REIS, Francisco Prado; CRUZ, Marcel T.; 

MONTEIRO, João Tiago S.; MACEDO, Thiago F; Universidade Tiradentes. Professores -

Acadêmicos de Medicina da Universidade Federal de Sergipe. 

 

O músculo plantar delgado do ponto de vista dos livros textos de anatomia é um músculo de 

forma fusiforme cujo ventre muscular ocupa de 7,5 a 10 cm de extensão. Alguns autores 

consideram este músculo como um vestígio no homem. Outros, chegam a comparar o plantar 

delgado com o músculo palmar longo do antebraço. Como o psoas menor, também, o músculo 

plantar delgado algumas vezes está ausente no homem e muitos autores admitiram ser o plantar 

delgado útil cirurgicamente. Tendo em vista a escassez de dados na literatura, este trabalho teve 

como objetivo realizar um estudo sobre a presença do músculo e as suas relações entre as partes 

muscular e tendinosa. Foram dissecados 20 pernas, 10 direitas e 10 esquerdas de cadáveres 

masculinos adultos, pertencentes aos laboratórios de anatomia da Universidade Federal de 

Sergipe e Universidade Tiradentes. Exposto o músculo plantar delgado procedeu-se a medida do 

tamanho do músculo, de sua porção muscular, porção tendinosa e, determinava-se a relação entre 

as porções muscular e tendinosa. As fibras do ventre muscular do plantar delgado se dirigem 

latero-medialmente ou de forma convergente em direção ao tendão(Fig. 1 e 2). Foi observada 

uma extensão média de 5,5 cm do tendão prolongando-se para dentro do músculo, ocupando 

ainda uma largura média de 0,7 cm no corpo do músculo(fig. 3). Os feixes musculares 

dorsalmente inseriam-se lateralmente no tendão(Fig. 4) enquanto ventralmente pareciam 

convergir para a região medial do tendão(Fig. 5). Em geral foi observado que na transição 

músculo/tendão o tecido tendinoso se estendia em todo terço inferior do músculo. Quanto ao 

tamanho dos músculos em média foi de 43,25 cm. A relação músculo/tendão 1,3 cm; 

músculo/ventre muscular 3,8 cm e a relação ventre muscular/tendão 0,3 cm. Em relação ao 

descrito na literatura e livros textos de anatomia não encontramos ausência do músculo plantar 

delgado. É diferente o aspecto da inserção dos feixes musculares nas faces dorsal e vental do 

tendão. A forma de transição e a relação entre o músculo e seus componentes como também entre 

o ventre muscular e sua parte tendinosa, podem representar mais uma contribuição sobre a 

anatomia desse controvertido músculo.  



 

Palavras – chave: Músculo Plantar Delgado; Anatomia. 

 

PS: Este trabalho foi apresentado no XX Congresso da Sociedade Brasileira de Anatomia, 

realizado no período de 06 – 11 de outubro de 2002, na cidade de Maceió, Alagoas. 

 

 

 

ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS: A FORMAÇÃO DO ADMINISTRADOR 

E A CONDUÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS: O CASO DO PROJETO “JOVENS 

INTEGRADOS NA SAÚDE BUCAL”. GUIMARÃES, Lamartine de Menezes,(Curso de 

Administração, UNIT); CUNHA, Gilson Sales de Albuquerque (Orientador - Curso de 

Administração, UNIT).  

 

O presente trabalho busca relacionar a experiência na administração-coordenação do projeto 

“Jovens Integrados na Saúde Bucal”, patrocinado pelo programa capacitação solidária, e a 

formação profissional em administração. O citado projeto objetivou capacitar profissionalmente 

jovens para o atendimento em consultórios odontológicos. Realizado na Centro Social São 

Domingos Sávio, em Aracaju, no período de 1º de outubro de 2001 a 28 de fevereiro de 2002, 

atendeu 30 (trinta) jovens, de ambos os sexos. Desenvolvido em dois módulos: básico, com carga 

horária de 210 horas e o específico com 210 horas e vivência prática de 180 horas. Conduzido 

pelo expositor, utilizando os conhecimentos adquiridos na graduação em Administração, o 

projeto obteve o êxito satisfatório. A metodologia aplicada ao presente trabalho consiste no 

estudo de caso apoiado na pesquisa bibliográfica. A formação profissional oferecida pelo curso 

de administração favoreceu a atuação no projeto, mais especificamente no sentido 

instrumentalizar teoricamente para o exercício da coordenação. No desenvolvimento do projeto 

foram utilizados os conhecimentos pertinentes as disciplinas: Custos, Recursos Humanos I, II, III 

e IV, Relações Humanas, TGA I e II, Administração Mercadológica. A partir da avaliação do 

projeto esta dimensão formativa foi evidenciada. Na condução de projetos sociais e outros 

congêneres, a formação profissional em administração mostra-se como imprescindível ao 

desenvolvimento do projeto.  

 

Palavra-chave: Administração, Administração de Projetos.  

 

 

 

UM ESTUDO ACERCA DO USUÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL FRENTE ÀS 

TRANSFORMAÇÕES VIVENCIADAS NA SOCIEDADE. LIMA, Genilsa de França; (Curso 

de Serviço Social- UNIT). Co-autora: CARVALHO, MENEZES, Maria Balbina de Carvalho ( 

Curso de Serviço Social UNIT).  

 

Este trabalho propõe-se em analisar o perfil do usuário da Política de Assistência Social, diante 

das mudanças ocorridas em nossa sociedade. Análise esta, procedida através de um estudo sobre 

as crises contemporâneas e suas implicações trazidas para os Sistemas de Proteção Social, em 

especial a Assistência Social. Para atingir esse objetivo, utilizamos como procedimentos de 

pesquisa a realização de entrevistas com profissionais que trabalham junto aos usuários na 

Secretaria de Ação Social e Cidadania do Município de Aracaju- Sergipe. Os resultados obtidos 

apontam para uma mudança no perfil do usuário da Política de Assistência Social, por conta da 

incorporação de parcela da população que encontra-se empobrecida. Hoje não se procura os 

serviços da assistência apenas aquelas pessoas vítimas de uma pobreza absoluta, que continuam 

tão pobres quanto antes, mas boa parte da população, que devido as mudanças ocorridas no 

mundo da economia, agregada a universalização do capitalismo, globalização, revolução 

tecnológica e neoliberalismo, findam por ser excluídas do processo produtivo. Passando a se 

constituir o chamado “novo pobre”. Os efeitos das mudanças ocorridas na sociedade capitalista 

nos últimos anos com a aplicação das políticas neoliberais no momento em que emergem os 

fenômenos da globalização e reestruturação produtiva, encontram-se evidentes no aumento da 

pobreza e das desigualdades sociais. Está se formando uma nova camada de pobres, sem 

perspectiva de ascensão social, e como conseqüência lógica demandante por serviços 

assistênciais.  

 

Palavras –chaves: Assistência Social, Crises Contemporâneas, Sistema de Proteção Social 

 

 



 

O MARCO JURÍDICO-INSTITUCIONAL DAS RELAÇÕES DE TRABALHO. SANTOS, 

José Américo (Curso de Direito da UNIT); Agda (Professora de Direito do Trabalho I – UNIT). 

 

Este trabalho propõe-se aprofundar as discussões sobre a base jurídico-institucional em que se 

deu o processo de reestruturação produtiva e as reformas no sistema de relações de trabalho. Este 

estudo é parte integrante da Pesquisa “Reestruturação Produtiva e mudanças nas Relações de 

Trabalho na Indústria Têxtil de Sergipe, na década de 90”. Pesquisa qualitativa/quantitativa com 

a produção de estatísticas primárias a partir de levantamento de campo com aplicação de 

questionário/entrevista nas unidades e a consulta da literatura jurídica pertinente. O material 

coletado permitiu inferir sobre a forte incidência de normas estatais em contraposição a 

realização efetiva da contratação coletiva de trabalho e de seus instrumentos normativos. Na 

década de 90, foi fundamental o papel do Poder Judiciário como canal de resolução dos conflitos 

trabalhistas e ressaltou os limites da democracia nacional no âmbito das relações trabalhistas. 

 

Palavras-chave: Reestruturação produtiva; Relações de Trabalho; Corporativismo; Direitos 

Sociais. 

 

 

 

TRABALHO INFANTO – JUVENIL NO ESTADO DE SERGIPE: O CASO DA 

RIZICULTURA. WENDHAUSEN, Enimar J.;(Ciências Econômicas – UNIT), SILVA, 

Ivanilda; (Ciências Econômicas – UNIT), M. Sc. NASCIMENTO, Johélino; (Ciências 

Econômicas – UNIT), SILVA, Adriano de O.; (Aluno do Curso de Serviço Social – UNIT). 

 

O objetivo do estudo consiste em quantificar a participação do trabalho infanto – juvenil na 

rizicultura sergipana e identificar as causas e as conseqüências advindas de tal atividade sobre o 

desempenho escolar dos menores envolvidos. A decisão de estudar o trabalho infantil não se 

restringe apenas à oportunidade de discutir um tema polêmico por natureza, mas de se acreditar 

que o estudo da utilização da força de trabalho infanto-juvenil alcança relevância do ponto de 

vista da compreensão de aspectos essenciais da realidade brasileira tais como: a pobreza, a 

desigualdade e a exclusão social. Para levar a efeito tal proposta de trabalho, adotou-se o seguinte 

procedimento: entrevistas in loco, aplicação de questionários aos donos dos lotes sorteados e aos 

trabalhadores com idade inferior a 18 (dezoito) anos que desempenham atividades na rizicultura 

nos perímetros de Propriá, Cotinguiba/Pindoba e Betume. Adotando-se também pesquisa 

bibliográfica e documental, principalmente documentação fotográfica. A pesquisa encontra-se em 

andamento, foram aplicados até o momento 118 (cento e dezoito) questionários nos perímetros de 

Propriá e Cotinguiba/Pindoba, os quais ainda serão tabulados e analisados. Nenhum questionário 

ainda foi aplicado no perímetro de Betume. 

 

Palavras-Chave: Trabalho infantil, Desempenho Escolar, Rizicultura. 

 

 

 

O IMPACTO DO OUTDOOR NA CIDADE DE ARACAJU CASE A PARTIR DA 

ATUAÇÃO DOS EGRESSOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. PERÍODO DE 1999 

A 2001. BARROS, Fernando Antonio Duarte; (Curso de Publicidade e Propaganda – UNIT); 

Prof. Dr. SANTOS, Nivaldo Borges; (Publicidade e Propaganda - CCHN – UNIT) 

 

Este trabalho teve como objetivo principal avaliar o mercado publicitário de Aracaju após a saída 

da primeira turma de formandos de Publicidade e Propaganda, graduados pela instituição – UNIT 

– no segundo semestre de 1999. Examinou-se a contribuição que esses egressos com formação 

acadêmica trouxeram para o mercado publicitário local e quais as principais mudanças, 

provocadas por eles a partir de sua atuação no mercado aracajuano. Escolheu-se o meio 

OUTDOOR como objeto de estudo para traçarem-se paralelos entre antes e depois da saída dos 

formandos de 1999. A escolha dessa mídia deveu-se a sua acessibilidade indiscriminada por toda 

população e por estar integrada ao paisagismo urbano. Levantaram-se dados a partir das empresas 

locais de veiculação de outdoor, junto a essas levantaram-se arquivos de trabalhos produzidos e 

veiculados anteriormente à saída da primeira turma de formandos de 1999 e trabalhos produzidos 

e veiculados posteriormente à saída dessa turma, para verificar-se o impacto que os egressos 

proporcionaram no mercado publicitário. Obtiveram-se dados de empresas de publicidade locais 

gerenciadas por egressos e efetuaram-se comparativos entre trabalhos antes feitos por leigos e 

atualmente feitos por egressos dentro dos critérios de sua formação acadêmica. A partir dos dados 



coletados, constataram-se mudanças profundas no conceito de outdoor, com relação à estética, 

objetividade de mensagens, mudança estrutural do leiaute, uso de cores, coerência e equilíbrio 

entre os elementos que constituem as peças publicitárias. Constatou-se o aumento da 

credibilidade do outdoor como mídia no mercado local devido à objetividade das campanhas e à 

qualidade das peças publicitárias e o conseqüente retorno econômico aos anunciantes. A 

introdução dos egressos no mercado publicitário de Aracaju causou um impacto positivo no 

mercado local, o que mostra que a formação acadêmica trouxe grande contribuição para o 

mercado, criando um novo conceito de relação entre veiculadoras, empresas de publicidade, 

anunciantes e o de peças publicitárias. 

 

Palavras-chave: Outdoor; Mercado Publicitário; Egressos da UNIT. 

 

 

 

UM OLHAR NO ENSINO DA LÍNGUA INGLESA ESTADUAL ALCEU AMOROSO 

LIMA NO ENSINO FUNDAMENTAL. SALES, Ana Luzia;(CURSO Letras Português - 

UNIT). 

 

Algumas considerações do Método da gramática e tradução, o qual é um tradicional 

procedimento de ensino da Língua estrangeira (no caso, a língua inglesa) ainda é muito presente 

nas escolas da rede pública de Sergipe, especificamente na escola pública estadual Alceu 

Amoroso Lima. Esse método ensina a gramática da língua estrangeira através da tradução de 

textos. È feita uma reflexão a respeito da eficiência do método da gramática e tradução, cuja 

utilização é justificada por muitos profissionais da área de ensino da língua inglesa, devido ao 

grande número de alunos em sala de aula e à necessidade de prepará-los bem para o vestibular e 

para o ENEM- Exame Nacional do Ensino Médio. Para desenvolver este trabalho, foi utilizado o 

método Monográfico ou estudo do Caso, sendo feitas observações de aulas de língua inglesa na 

referida escola, com a aplicação de dois tipos de questionários: um para os alunos do ensino 

fundamental maior (ou seja, da 5ª a 8ª séries), e o outro para a professora responsável por essas 

séries.Com o estudo do caso, constatou-se a ineficiência do método da gramática e tradução, visto 

que boa parte dos alunos das oitavas séries escolherá (na época do Vestibular ou do ENEM) um 

curso que não exija bom conhecimento em inglês; ademais, concordam com a professora deles 

que o aluno da escola pública não é bem preparado para realizar uma boa prova de inglês nesses 

exames seletivos. Constatou-se que o professor da língua inglesa deve empenhar-se em conhecer 

os métodos de ensino estrangeiras, a fim de proporcionar aos seus alunos um aprendizado, de 

fato, eficiente e de boa qualidade. A contribuição deste trabalho está na proposta de sugestões 

práticas que beneficiarão o aprendizado do aluno da rede pública. 

 

Palavras-chave: métodos, ensino, aprendizagem 

 

 

 

MUDANÇAS ADMINITRATIVAS NAS ESCOLAS PARTICULARES FRENTE AS 

DIFICULDADES FINANCEIRAS. ARÔXA, Deborah Virgínia Macedo; (Curso de 

Administração com Ênfase em Análise de Sistemas – CCSA – UNIT), MENEZES, Maria 

Balbina de Carvalho(Curso de Administração – CCSA – UNIT) 

 

Este trabalho propõe-se a investigar a realidade administrativa que se encontram as Escolas 

Particulares no Município de Aracaju, seus problemas e pontos de estrangulamento, visto que as 

empresas deste segmento empresarial tem sofrido muitas transformações em seu ambiente nos 

últimos anos. Os métodos de procedimentos utilizados nesta pesquisa foram: a investigação 

social, investigação experimental e o estudo qualitativo. Os instrumentos da pesquisa foram 

quatro tipos questionários aplicados durante entrevistas respectivamente aos diretores das escolas, 

coordenadores, tesoureiros e equipe de secretaria. A partir do material coletado nos questionários 

e da avaliação quantitativa e qualitativa das respostas se contatou que a necessidade de mudanças 

administrativas nas escolas particulares é algo latente, principalmente nas áreas da administração 

que englobam aspectos financeiros, operacionais, e de planejamento estratégico, pois este é um 

segmento empresarial que necessita de uma re-engenharia para continuar sobrevivendo. A atual 

conjuntura da educação brasileira impõe as escolas particulares uma quantidade de mudanças 

muito grande em seu ambiente. Estas mudanças ocorreram a nível pedagógico (através das novas 

regulamentações do ensino impostas pela nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação sancionada 

em 1996; a nível do perfil de seu mercado consumidor (pois as mudanças na conjuntura 

econômica do país que gerou uma redução do poder de compra das famílias) e também a nível 



tributário (devido às alterações nas isenções concedidas pelo Estado a muitos membros deste 

segmento, a nível da tributação federal, estadual e municipal.). Mesmo após este grande número 

de mudanças ambientais muitas escolas ainda encontram-se como instituições estáticas e 

mecanistas, precisando sofrer transformações administrativas e adotar uma estrutura 

organizacional orgânica para conseguir sobreviver. 

 

Palavras-chave: Mudanças; Escolas Particulares; Educação. 

 

 

 

O PAPEL DA TV LOCAL COMO CRIADORA DE CELEBRIDADES: O CASO 

BATALHA NA TV EM SERGIPE. TUZZO, Simone Antoniaci. 

 

Este trabalho apresenta uma reflexão sobre o papel dos canais de TV por assinatura na construção 

de celebridades. O processo de deslumbramento coletivo a partir de um personagem criado pela 

mídia, antes verificado somente nas redes nacionais ou internacionais de TV, começa a ser 

percebido na programação de TV local. Entrevista inédita concedida à autora pelo jornalista 

Carlos Batalha, apresentador do programa Batalha na TV, transmitido pelo canal local – TV 

Cidade, em Aracaju – Sergipe, com o propósito de analisar como o apresentador se transformou 

em uma celebridade local atuando em uma TV cujo slogan é A gente quer ver a gente. Dentro 

desta filosofia apresenta personalidades da sociedade, dos mais variados segmentos, que 

contribuem para a construção de um lago narcisista onde quem assiste o programa sonha em 

poder estar também participando dele e, diferentemente da TV nacional, num sonho muito mais 

próximo da realidade. A construção da celebridade extrapola o fato de uma pessoa poder 

apresentar um programa de televisão. O valor simbólico criado na transmissão de mensagens, o 

acúmulo de acertos e o prestígio a partir dos telespectadores vão formando um personagem 

midiático que transcende a própria figura humana. Mesmo tratando-se de uma TV por assinatura, 

a celebridade local não tem controle sobre seus fãs. Isto porque a TV a cabo tem, cada vez mais, 

apresentado uma variedade de telespectadores que extrapola a sondagem de características de 

seus assinantes. Carlos Batalha, apesar de não se considerar uma celebridade, assume em seu 

discurso a existência de fãs e expõe a sua forma de conviver com eles. Diferentemente do que se 

espera, uma legião de fãs das classes sociais D e E do Estado de Sergipe. 

 

 

 

A RETOMADA DA GEOMETRIA ATRAVÉS DE ATIVIDADES LÚDICAS NO ENSINO 

FUNDAMENTAL. DANTAS FILHO, José Vieira.. ARACAJU:UNIT, PROFOPE:2002:70 pg. 

 

Visualizando que a aprendizagem da matemática em alguns conteúdos apresentava grande 

dificuldade no despertar dos conhecimentos, procuramos então conectar novos horizontes, 

tentando levar experiências reais ao nosso dia a dia. Diante do exposto, percebemos que o 

conteúdo geometria, encontra-se esquecido no desenvolvimento e aplicação pelos professores do 

ensino fundamental, por falta de preparo na sua didática. Com isso, procuramos um novo 

posicionamento para a aplicação do mesmo e escolhemos os alunos das 8ª séries do turno 

noturno, do Colégio Estadual Governador João Alves Filho, pois até o momento não conheciam o 

assunto a ser aplicado, o qual serve de pré-requisito para um melhor desenvolvimento de alguns 

conteúdos do ensino médio. Para se ter uma aprendizagem em condições favoráveis, uma vez que 

os alunos do curso noturno são mais sacrificados, pois muitos trabalham durante o dia e o tempo 

disponível para o aprendizado é restrito, colocamos junto ao desenvolvimento do conteúdo 

geometria, algumas atividades lúdicas o que possibilitou uma melhor ação no ensino-

aprendizagem dos alunos. Após as aplicações dessas atividades, em oficinas de trabalho em sala 

de aula, com grupos de aluno, percebemos um melhor desenvolvimento e relacionamento entre 

eles, uma vez que, muitos vêm de uma jornada de trabalho cansativa durante o dia. Esperamos 

que num futuro próximo, nós professores possamos colocar em prática, projetos desse tipo que 

visem uma nova política-pedagógica capaz de proporcionar aos nossos alunos um melhor 

enriquecimento da sua aprendizagem. 

 

 

 

UMA PROPOSTA CONSTRUTIVISTA DA DISCIPLINA DE CIÊNCIAS: CONSENSOS 

E CONFLITOS. REZENDE, Andréa de Fátima da Silva; AVELAR, Juliana Boaventura; e 

FREITAS, Taniara Pinheiro (Alunas do curso de Ciências. Biológicas UNIT); ANDRADE, 

Chrystiane Vasconcelos (Orientadora, do curso de Ciências Biológicas UNIT).  



 

Projeto elaborado e desenvolvido no grupo de estudos em didática do curso de Ciências 

Biológicas da UNIT. Foram objetivos do projeto: analisar as propostas de intervenção dirigida 

aos alunos do 3º ciclo do ensino fundamental na disciplina Ciência e elaborar uma proposta de 

intervenção construtivista. A questão investigada recaiu sobre a análise de como os professores 

poderiam reestruturar o planejamento da referida disciplina a partir da teoria construtivista? 

Partiu-se do pressuposto que a elaboração do projeto de intervenção não é uma atividade solitária, 

tão pouco significa a produção de um simples documento, mas é uma atividade que envolve 

múltiplas ações entre os sujeitos que a vivenciam, professores e alunos, num processo de ação-

reflexão. Utilizou-se da análise descritiva do tipo estudo de caso, com enfoque qualitativo. 

Realizou-se uma análise documental além de observações sistemáticas e entrevistas repassadas 

entre os professores e alunos do ensino fundamental de duas escolas de Aracaju. A partir da 

análise dos currículos e dos programas, pode-se constatar que eles atendem a diretrizes nacionais. 

Estas que apontam que os referidos documentos deveriam ser adaptados a realidade local. As 

observações sistematizadas realizadas possibilitaram a visualização da desmotivação dos alunos 

em aprenderem conteúdos desarticulados com suas realidades pautados na orientação exclusiva 

do livro didático. As entrevistas confirmaram as nossas expectativas, segundo a maioria das 

respostas os conteúdos de ensino devem ser retirados de uma pesquisa de campo e articulados as 

diretrizes nacionais tornando-os eficazes no processo de ensino-aprendizagem. Arremata-se então 

que a sugestão de uma proposta construtivista, no ensino de Ciências do ciclo de estudo é um dos 

pontos de partida para produção de novos rumos para o ensino de Ciências no ensino 

fundamental (UNIT). 

 

Palavras-chave: Ciências; Projeto- Político- Pedagógico; Teoria Construtivista. 

 

 

 

A REFLEXÃO ÉTICA DA PRÁTICA DOCENTE NA PEDAGOGIA DO OPRIMIDO: O 

QUE PODE E O QUE NÃO PODE FAZER O EDUCADOR. CUNHA, Gilson Sales De 

Albuquerque; (Professor - Curso De Administração, Unit)  

 

O presente trabalho constituí uma síntese preliminar da reflexão acerca da eticidade da prática 

educativa contida nas proposições pedagógicas do educador Paulo Freire. Esta temática está 

desenvolvida na dissertação de mestrado: "A reflexão ética da prática docente nas propostas 

pedagógicas de Paulo Freire: o que pode e o que não pode fazer o educador na relação educador-

educando", a ser defendida no Mestrado em Educação da Universidade Federal de Pernambuco. 

A dimensão ética presente no fazer-agir educativo e na reflexão pedagógica impõe as seguintes 

questões: quais os limites morais para o exercício da prática docente? Qual a responsabilidade 

social derivada da prática docente? Tais questões impõe ao educador a escolha do seu fazer-agir 

educativo pautado nas suas convicções próprias ou nos ditames sociais, históricos e culturais? Tal 

intento investigativo objetiva 1. Identificar o discurso ético contido no pensamento pedagógico de 

Paulo Freire; 2. Salientar possíveis modificações da compreensão e do discurso ético do educador 

pernambucano, no período compreendido entre 1959 e 1997. A questão central do nosso estudo 

consiste em saber: "qual a contribuição do pensamento freireano para a elaboração de uma 

reflexão ético-pedagógica"? A metodologia aplicada ao estudo consiste na pesquisa bibliográfica 

e na adoção de uma postura hermenêutica diante do nosso objeto. Efetivamos o levantamento 

bibliográfico e desenvolvemos a crítica interna e externa aos escritos freireanos. A partir dos 

elementos levantados na pesquisa bibliográfica e na busca de um horizonte de compreensão entre 

a nossa reflexão e a reflexão freireana construímos um discurso acerca da ética-pedagógica. A 

reflexão ética-pedagógica está presente nos escritos de Paulo Freire desde o início de sua 

produção acadêmica-científica, passando por um processo de desenvolvimento que culmina numa 

perspectiva da ética-pedagógica como encontro entre os sujeitos, da solidariedade e da 

participação que o processo autopoiético de formação dos sujeitos imprescide. Assim, a 

contribuição freireana para a construção do discurso ético-pedagógico agrega um elemento 

peculiar: a nossa presença no mundo forja-se no processo de construção e reconstrução própria e 

do mundo, da cultura e da história pautado nos valores da solidariedade e justiça social; no 

reconhecimento do outro como valor que orienta o nosso fazer-agir pedagógico. (CAPES) 

 

Palavras-chave: Filosofia da Educação; Ética; Paulo Freire. 

 

 

 



RELEVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA MORALIDADE NO EXERCÍCIO DOS PODERES 

ESTATAIS. CUNHA, Gilson Sales de Albuquerque; (Professor Curso de Administração - 

UNIT)  

 

Através do presente trabalho procuramos examinar a atuação estatal, enquanto Estado-Gestor, 

Estado-Legislador, Estado-Juíz, diante do ordenamento jurídico em vigor, especialmente à luz da 

Constituição Federal de 1988 e suas emendas, com o intuito de apreender qual a relevância dos 

valores morais, acolhidos pela sociedade e pela ordem jurídica vigente. A dimensão ética 

presente na atividade administrativa do Estado brasileiro nos remete à reflexão dos valores 

morais positivados pelo texto constitucional e suas conseqüências para os agentes públicos, de 

modo especial, para os agentes administrativos. A questão central do nosso estudo consiste em 

saber: "quais as possibilidades jurídicas de responsabilização dos agentes públicos quando 

deixam de observar o Princípio da Moralidade?" A metodologia aplicada ao presente estudo 

consiste na pesquisa bibliográfica e documental, bem como na coleta de jurisprudência junto aos 

tribunais. Após examinar a Constituição Federal e legislação infra-constitucional, bem como a 

doutrina e Jurisprudência, vislumbramos a possibilidade de responsabilização dos agentes 

públicos, com fundamento no artigo 37, § 6º da Constituição Federal. Muito embora esta seja 

matéria pacífica na doutrina, encontramos a não-aceitação na Jurisprudência pátria. A 

interpretação da Constituição Federal de 1988 iluminada pela doutrina constitucionalista e 

administrativista, bem como pelos princípios formadores do Estado Democrático de Direito, 

remete para a responsabilização dos agentes públicos por danos causados aos cidadãos, tanto na 

esfera penal, como na esfera extra-penal. O Princípio da Moralidade, assim compreendido, 

instrumentaliza a sociedade para a reclamação da ação estatal legal e moral.  

 

Palavras-chave: Direito Administrativo, Direito Constitucional, Princípio da Moralidade. 

 

 

 

PROJETO DE INTERVENÇÃO: UMA PROPOSTA PIAGETIANA. NERES, Ana Flávia 

Cabral; DAMASCENO, Andréa Rezende; (alunas do curso de Ciências Biológicas, UNIT) 

ANDRADE, Chrystiane Vasconcelos; ( orientadora, curso Ciências Biológicas, UNIT)  

 

Projeto elaborado no grupo de estudos em Didática do curso de Ciências Biológicas da UNIT. 

Esta pesquisa teve como objetivo: ( 1 ) elaborar uma proposta construtivista da disciplina 

Ciências dirigida a 5º série do ensino fundamental. A questão a investigar foi: “ como a teoria 

piagetiana pode ser suporte epistemológico para uma metodologia de ensino construtivista?” 

Partiu-se do pressuposto de que o planejamento é um processo sistemático e organizado que tem 

como propósito fundamental selecionar um conjunto de ações que promovam um ambiente 

propicio ao desenvolvimento da curiosidade do alunado. Deve-se ainda considera-lo como um 

projeto dinâmico que responde aos interesses e curiosidades dos docentes e discentes. Esta 

pesquisa baseou-se na análise descritiva, encontrando-se organizada em quatros momentos: no 

primeiro deles, realizou-se um levantamento bibliográfico; no segundo selecionou-se duas 

escolas do município de Aracaju, sendo uma da rede pública e outra da rede privada, o objetivo 

foi analisar, em ambas escolas, o programa da disciplina ciência; no terceiro momento 

entrevistou-se três professores e vinte alunos com o objetivo de conhecer os interesses e 

prioridades dos conteúdos da disciplina ciências da 5º série e no quarto momento, a partir dos 

dados coletados, elaborou-se a proposta de intervenção construtivista. A partir da revisão de 

literatura e dos resultados das entrevistas, pode-se constatar que o planejamento da disciplina 

ciências, numa perspectiva construtivista, requer um conjunto de ações que envolvem a 

participação ativa de professores e alunos onde a ênfase seja na atividade e na curiosidade de 

aprender de ambos os sujeitos. Concluiu-se que a metodologia construtivista enfatiza o ensino 

indireto. Este que valoriza a atividade livre do aluno supondo que ela e uma condição necessária 

para a auto- estruturação e auto- descoberta dos conteúdos escolares (UNIT). 

 

Palavras- Chave: Metodologia Construtivista, Educação e Ensino fundamental.  

 

 

 

A PRODUÇÃO DE TEXTO NA ESCOLA: UMA ABORDAGEM DISCURSIVA. 

BARROS, Maria Emília de Rodat de Aguiar Barreto; (Curso de Letras –UNIT). 

 

O presente trabalho consiste em uma abordagem da tese de mestrado, defendida em fevereiro de 

2001 pela autora. Durante a pesquisa, procurou-se identificar e analisar problemas encontrados 



nas produções de textos de alunos secundaristas e universitários. Nesse contexto, a pesquisa, 

realizada através da observação das dificuldades apresentadas pelos alunos, partiu de estudos 

lingüísticos que apontavam para uma abordagem de língua como prática de interação social, 

circunscrevendo-se à Lingüística Aplicada e à Análise do Discurso. Para a constituição dos 

corpora (93 textos), foram coletados textos dissertativos de alunos do nível médio (3ª série) e de 

alunos recém-ingressos na universidade (1º período de Jornalismo – UNIT). No que concerne aos 

secundaristas, trabalhou-se com dois grupos socialmente definidos a partir da natureza da 

instituição: redes pública e privada. Pretendia-se com isso verificar se diferenças na realidade 

sócio-econômica cultural interferiam no desempenho dos estudantes. Além disso, buscava-se 

observar se o educando se constituía sujeito de suas produções de texto, e se o professor, 

enquanto educador, respeitava-o como tal. Os primeiros textos revelaram que o aluno não tinha 

vez nem voz na sala de aula e, através dos seus textos, percebeu-se que o seu discurso era 

imposto pelo professor que, por sua vez, repetia o da Escola, enquanto instituição. Para se poder 

trabalhar com tais dificuldades, a pesquisadora dividiu-as em grupos de observação, quais sejam: 

1. A Organização Argumentativa, 2. Aspectos Sintático-Semânticos da Argumentação, 3. 

Aspectos da Norma em Uso, 4. Aspectos do Vocabulário. Tal divisão facilitou o trabalho em 

relação ao diagnóstico das dificuldades, uma vez que estas eram apresentadas em agrupamentos 

difíceis de serem diagnosticados e, portanto, de serem trabalhados. Enfatizaram-se, 

principalmente, os dois primeiros itens, por revelarem um número maior de dificuldades. No 

desenvolvimento da pesquisa, adotou-se a refacção como estratégia didático-pedagógica. Por 

meio dela, constatou-se a minimização dos índices de dificuldades na produção, observadas no 

início do trabalho, inclusive no que se refere à constituição do aluno como sujeito do seu próprio 

discurso. . 

 

Palavras-chave: Texto, Aluno, Discurso. 

 

 

 

PROJETO DE INTERVENÇÃO: UMA PROPOSTA SÓCIO-HISTÓRICO-CULTURAL 

NO ENSINO DE CIÊNCIAS. ALMEIDA, Fabrício Tavares Cunha; (Curso de Ciências 

Biológicas Licenciatura, UNIT) OLIVEIRA, Marcela Doria; (Curso de Ciências Biológicas 

Licenciatura, UNIT) ANDRADE, Chrystiane Vasconcelos; (Orientadora, Curso de Ciências 

Biológicas Licenciatura, UNIT). 

 

Projeto elaborado e atualmente em fase de concretização no grupo de estudos em Didática do 

Curso de Ciências Biológicas da UNIT. Ao objetivar a construção de propostas para o ensino de 

ciências com base no pensamento de Vygotsky, a presente pesquisa pretendeu: (1) analisar os 

pressupostos teóricos-metodológicos subjacentes à teoria vygotskyana e (2) elaborar uma 

proposta sócio-histórico-cultural para o ensino de ciências no âmbito da escola pública de ensino 

fundamental. A questão norteou o desenvolvimento da pesquisa: “Quais as implicações da teoria 

vygotskyana para a construção de uma nova prática político-pedagógica no campo de ciências?”. 

A pesquisa se insere na linha qualitativa, segundo as orientações da abordagem pesquisa-ação, o 

processo de coleta de dados realizou-se com base no momento empírico que compreendeu o 

processo de elaboração do projeto de intervenção configurado em dois momentos. No primeiro 

foi realizado a investigação do universo temático da compreensão da cultura escolar e no segundo 

foram elaborados elementos que comporiam o projeto de intervenção didático-pedagógica. O 

produto de um processo de planejamento coletivo do trabalho pedagógico possibilitou a 

compreensão de que durante a elaboração de uma proposta vygotskyana faz-se necessário em um 

primeiro momento, investigar o universo temático para então garantir uma eficiente seleção de 

ensino, conteúdos, estratégias metodológicas, critérios de avaliação e recursos de ensino. 

Finaliza-se explicitando que arriscar-se na elaboração de uma proposta de intervenção em 

ciências, numa perspectiva sócio-histórico-cultural, é tentar não se refugiar nas propostas 

tradicionais de ensino e ousar dar “os primeiros ”passos na construção de um projeto de 

cidadania”. 

 

Palavras-chave: Teoria vygotskyana, projeto pedagógico, ciências. 

 

 

 

 

 

 

 



A DANÇA FOLCLÓRICA DA ESCOLA. SOUZA, Kelly Cristina Matos; (Curso de Educação 

Física, UFS) ANDRADE, Chrystiane Vasconcelos; (Orientadora, Curso de Educação Física, 

UFS). 

 

Projeto elaborado e desenvolvido no grupo em Prática de Ensino da Educação Física I da UFS 

primeiro semestre da 2002. Ele teve como objetivo analisar a importância da dança enquanto 

instrumento pedagógico de intervenção no âmbito escolar, sobretudo no que se refere ao universo 

constituídos pelos alunos portadores de deficiência auditiva assistidos pela Associação de Pais e 

Amigos dos Deficientes Auditivos no município de Aracaju. A questão investigada foi: “como a 

dança poderá colaborar com a emancipação da comunicação do deficiente auditivo? Partiu-se do 

pressuposto de que é essencial que os sujeitos portadores de deficiência auditiva tenham acesso 

como os ouvintes à herança cultural das gerações anteriores e produzam, em conjunto com a 

sociedade, outras formas de se movimentar, este que apresentará um significado capaz de 

transcender o poder das palavras e da mímica. Esta pesquisa baseou-se na análise descritiva do 

tipo estudo de caso, com enfoque qualitativo, encontrou-se organizado em três momentos. No 

primeiro momento foi realizado o primeiro contato com uma turma de Educação Física da 

Associação de Pais e Amigos do Deficientes Auditivos, a qual contem dez alunos de ambos os 

sexos, idade variando entre 8 a 18 anos, e com variação do grau de escolaridade, no segundo 

momento elaborou-se o guia de entrevistas e aplicou-se com a diretora e professoras da 

instituição e no terceiro momento elaborou-se o planejamento de intervenção a partir da proposta 

metodológica crítico-emancipatória do professor Elenor Kunz (1999). Pode-se constatar nas 

vivências que a dança folclórica possibilita aos alunos com deficiência auditiva um 

relacionamento dialógico entre educador e educando respeitando as suas individualidades e a 

capacidade de criar seus próprios movimentos durante as atividades proposta pelo educador. Com 

isso constatamos que apesar da deficiência auditiva os alunos tem a capacidade de intervir nas 

aulas de Educação Física, dando sugestões para a construção das propostas de intervenção. Sendo 

assim pode-se afirmar que a dança é um dos conteúdos importantes da disciplina Educação Física 

devendo ser incorporada aos projetos de intervenção deste professor, pois ela oferece diferentes 

oportunidades para discutir o significado da dança enquanto manifestação cultural.  

 

 

 

A CULTURA PEDAGÓGICA DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM ESCOLAS 

ESPECIAIS E INCLUSIVAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL: QUAIS AS 

TEORIAS QUE PERMEIAM ESTE UNIVERSO HISTÓRICO? SILVA, Marilia Rafael 

Tavares; (Curso de Licenciatura Plena em Educação Física – UNIT) ANDRADE, Chrystiane 

Vasconcelos; (Orientadora, Curso de Licenciatura Plena em Educação Física – UNIT). 

 

Projeto apresentado ao Programa de Bolsas a Iniciação Científica (PROBIC) da UNIT/SE, com 

conclusão prevista em março de 2003, hoje em fase de estudo. Teve como objetivos identificar 

quais as teorias que norteiam a prática pedagógica adotada pelos professores de Educação Física, 

ensino especial e inclusivo municipal e estadual, na cidade de Aracaju para analisar as interfaces 

entre Teoria Pedagógica e prática do ensino nas vivências em Escolas Inclusivas e Especiais, 

caracterizar o perfil do professorado de Educação Física das classes especiais e inclusivas e 

correlacionar os currículos e programas da Educação Física elaborados na atenção ao portador de 

necessidades educativas especiais inserido em Escolas Especiais e Inclusivas. Tentaremos neste 

sentido, integrar ao conhecimento produzido um novo capítulo da História da Educação Física 

em Sergipe. Adotaremos como fundamentação teórica as contribuições do pensamento de VIZIM 

(2001), SOUZA (2000), BIANCHETTI (1998), STAINBACK (1999), BUENO (1997), 

MENEZES (1998), CARVALHO & KASSAR (1995), entre outros, que fundamentaram as 

reflexões e análises dos dados documentais, bibliográficos e entrevistas. Desenvolveremos um 

estudo transversal do tipo descritivo e explicativo sobre as Teorias Pedagógicas que orientam as 

aulas de Educação Física em escolas especiais e inclusivas municipais e estaduais e analisaremos 

as informações numa perspectiva qualitativa. Na fase exploratória da pesquisa foram encontrados 

documentos “primários e secundários” de grande relevância para o estudo. Das 52 escolas 

municipais e estaduais da cidade de Aracaju, 10 foram selecionadas para serem campo de 

pesquisa. A análise documental nos permitiu verificar que existe um acervo significativo 

produzido pela comunidade sergipana correlacionado a temática em estudo. Este, demonstra que 

a prática dos profissionais de Educação Física em escolas inclusivas e especiais está direcionada 

em sua maioria a operacionalização de propostas metodológicas construtivista e 

desenvolvimentista.  

 

 



 

VARIAÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICA E SENSORIAL DO MAMÃO 

HAWAI MINIMAMENTE PROCESSADO SUBMETIDOS A TRATAMENTOS 

QUÍMICOS. BATISTA, Rejane Andrade; (Curso de Ciências Biológicas mod. Médica, LPA-

ITP/UNIT) RAMOS, André Luis Dantas; (Orientador, LPA-ITP/UNIT);LIMA, Álvaro 

Silva;(Co-orientador, LPA-ITP/UNIT) MARCELINI, Paulo Sérgio.(Co-orientador, LPA-

ITP/UNIT) 

 

A comercialização de frutas frescas, descascadas, cortadas e prontas para consumo é uma prática 

comum em todo o mundo. Entretanto, frutos assim tratados apresentam menor durabilidade 

devido a diversos fatores, tais como amadurecimento rápido e a incidência de fungos, provocados 

pelo aumento da atividade metabólica e a facilidade de atuação de enzimas e substratos. Com o 

intuito de manter as qualidades sensoriais -valor nutricional, a segurança do produto, e o aumento 

do tempo de prateleira, foram aplicadas técnicas de processamento mínimo em mamões do grupo 

Hawai, variedade Baixinho de Santa Amália, da safra 2001-2002, adquiridos com produtores do 

Platô de Neópolis - SE. Os mamões foram cortados em pedaços e divididos em grupos: um sem 

tratamento, e os outros cinco foram mergulhados em soluções de CaCl2 (0,1% inibidor de perda 

de peso), sorbato de potássio 0,05M (agente antimicrobiano), ácido cítrico (agente anti-

escurecimento),ácido benzóico (conservante), bissulfito de sódio (conservante). Em seguida, 

foram secos e acondicionados em bandejas de isopor embalados com PVC e acondicionados a 

10ºC  0,1ºC. Periodicamente, os mamões foram analisados, quanto a: perda de peso, teor de 

umidade, pH, acidez total titulável, sólidos solúveis totais, vitamina C, de acordo com os métodos 

da AOAC. Os resultados dos diferentes tratamentos foram comparados, e observou-se que o 

sorbato mostrou-se o mais eficiente para o aumento (cerca de 2 dias) do tempo de prateleira. Em 

relação a variação das propriedades físico-químicas do mamão Hawai minimamente processados, 

os tratamentos químicos não apresentaram diferenças claras. Em geral, houve aumento do teor de 

umidade, e pH (5,7 - 6,25), e diminuição do teor de vitamina C (65 – 100 mg/100mL), grau Brix 

(8,8 - 9,8%), e acidez total titulável (0,05 - 0,06 g ac. cítrico/100 g polpa). Já nos parâmetros de 

qualidade sensorial (aparência, aroma, sabor, textura e impressão global) os tratamentos com 

ácido benzóico, bissulfito e ácido cítrico apresentaram decaimento na avaliação sensorial, não 

sendo recomendados para aplicação. O tratamento com CaCl2 e sorbato mantiveram as 

qualidades sensoriais do fruto. Baseando-se nestes resultados o tratamento com sorbato se 

mostrou o mais indicado como técnica de mínimo processamento. 

 

Palavras – chave: mamões, conservação, qualidade. 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA, MICROBIOLÓGICA E SENSORIAL DAS 

FRUTAS COMERCIALIZADAS NO ESTADO DE SERGIPE. OLIVEIRA, Fernanda 

Silveira Costa; (Curso de Ciências Biológicas mod. Médica, LPA-ITP/UNIT) LIMA, Álvaro 

Silva; (Orientador, LPA-ITP/UNIT) MARCELINI, Paulo Sérgio (Co-orientador, LPA-

ITP/UNIT) RAMOS, André Luis Dantas (Co-orientador, LPA-ITP/UNIT) 

 

Produzir uma mercadoria de alta qualidade em um mercado altamente competitivo significa que 

a preocupação com a qualidade não termina no final da linha de produção. A caracterização 

físico-química, sensorial e microbiológica pode ser utilizada no desenvolvimento de 

metodologias de conservação das frutas e nas exigências de exportação, o que propicia ao 

produtor e o exportador o conhecimento da composição centesimal da fruta. O objetivo do 

trabalho foi a determinação das propriedades físico-químicas, sensoriais e microbiológicas do 

mamão do grupo Hawai, variedade Baixinho de Santa Amália, da safra 2001-2002, produzido na 

região do Platô de Neopólis - SE. Após os mamões serem transportados para o LPA, os mesmos 

foram pesadas e realizadas análises físico-químicas, tais como teor de umidade, sólidos solúveis 

totais ou Grau Brix (refratômetro), pH, vitamina C (titulação com indicador 2,6 – 

diclorofenolindofenol), acidez total titulável (titulação potenciométrica) e açúcares redutor e total 

(método volumétrico de Eynon-Lane), segundo métodos da AOAC. Será realizada também a 

contagem em placas de bactérias e fungos, e análise sensorial. Esta análise é baseada na 

aceitabilidade da fruta pelos consumidores, sendo utilizada a escala hedônica estruturada com 

nove pontos em cabines sensoriais, com uma amostra de 25 provadores, sendo avaliados os 

parâmetros aroma, aparência, textura, sabor e impressão global. A aceitabilidade da fruta mostrou 

aroma (7,73), sabor (7,92), textura (7,08), aparência (7,35) e impressão global (7,73), o que nos 

indica que a fruta obteve valores aceitáveis diante dos parâmetros propostos. Verificou-se, 

também, que o mamão Hawai apresenta, em média, pH (5,88 ± 0,28), vitamina C (65,25 ± 10,63 



mg/100mL), sólidos solúveis totais (8,75 ± 1,35 %), umidade (86,7725 ± 1,2083 %), acidez total 

titulável (0,077 ± 0,032 g ac. Cítrico/100 g polpa), açúcares redutores (2,40 g/100 g polpa) e 

açúcares totais (9,72 g/100 g polpa ).  

 

Palavras-chave: mamão; caracterização; conservação. 

 

 

 

UM ESTUDO DE ECOSSISTEMA EM CRIANÇAS EXCEPCIONAIS COMO VEÍCULO 

DE CONSTRUÇÃO DE CIDADANIA. SILVA, Jacqueline Almeida; (Curso de Fisioterapia, 

UNIT) CÂNDIDO, Edna Aragão Farias; (Orientadora, Curso de Fisioterapia, UNIT) 

 

Projeto apresentado à Pró-reitoria Adjunta de Pós-graduação e Pesquisa (UNIT/SE), baseado no 

estudo do ecossistema da criança excepcional com os objetivos de (1) promover incentivos para a 

cidadania da mesma, (2) estimular a ampliação do campo da ecosofia desta criança e (3) traçar o 

perfil inerente à criança freqüentadora de um Centro de Reabilitação. As crescentes necessidades 

de construção do indivíduo com todas suas particularidades, dentro de uma realidade onde a 

diversidade e mutações sociais são fatores presentes, conferem à criança excepcional um meio 

ambiente conturbado para seu desenvolvimento sociocultural. O projeto fundamenta-se no fato de 

que a maioria dessas crianças sempre participa da realidade social como observadoras e não 

como modificadoras ativas desta, então se faz necessário analisar o microssistema reconhecendo 

as atividades realizadas em nível molecular incluindo os relacionamentos bidirecionais diretos 

com pais, irmãos, babá, colegas e professores; o mesossistema evidenciando as relações pessoais 

com múltiplos fatores ambientais e o exossistema referente aos vínculos entre dois ou mais 

ambientes, sendo que pelo menos um deles não envolva a criança, mas a afete indiretamente. O 

conhecimento destes níveis de influência ambiental permite analisar profundamente a 

participação da criança excepcional como instrumento executador de cidadania, baseando-se 

nisso é importante uma interferência na realidade circunjacente da criança, no tocante ao 

engajamento desta nas transformações do seu ecossistema através do uso de todas as suas 

potencialidades. O método usado para a abordagem da realidade, fundamentou-se numa análise 

da criança com uma pesquisa do tipo qualitativa e quantitativa. O estudo está sendo realizado 

através de questionário aplicado diretamente aos pais e/ou criança quando possível e para 

oferecer suporte à pesquisa foram realizadas consultas bibliográficas. Foram submetidos ao 

questionário trinta indivíduos, que forneceram informações sobre o cotidiano e aspectos pessoais 

e sociais da criança objetivando a lógica da pesquisa. Os menores participantes da pesquisa 

tinham idades de 0 a 12 anos e fazem tratamento fisioterapêutico no Centro de Reabilitação 

Ninota Garcia. Na análise parcial da pesquisa observou-se que as crianças não estão bem 

integradas no ambiente externo, porém no seu meio familiar esta integração se faz de maneira 

satisfatória. Então, torna-se imprescindível uma adequada socialização desta criança para que no 

futuro ela possa conseguir sua autonomia. (PROBIC) 

 

Palavras-chave: Criança; ecossistema. 

 

 

 

UM ESTUDO DE ECOSSISTEMA EM CRIANÇAS EXCEPCIONAIS COMO VEÍCULO 

DE CONSTRUÇÃO DE CIDADANIA. SANTOS, Nadilene Carvalho (Curso de Fisioterapia, 

UNIT) CÂNDIDO, Edna Aragão Farias (Orientadora, Curso de Fisioterapia, UNIT) 

 

Projeto apresentado à Pró-reitoria Adjunta de Pós-graduação e Pesquisa (UNIT/SE), 

fundamentado na análise do ecossistema da criança excepcional com os objetivos de (1) fornecer 

dados para a socialização da mesma, (2) mensurar as necessidades do sócios da criança portadora 

de necessidades especiais e (3) delimitar características exclusivas do ecossistema desta criança 

freqüentadora de um Centro de Reabilitação. A criança excepcional insere-se no contexto de 

constantes transformações técnico-científicas que ocorrem no nosso planeta, o que lhe confere 

um meio ambiente conflitante, já que se faz necessário a construção da vida em sociedade. Essas 

transformações decorrem de uma evolução descomedida e que têm o ser humano como 

responsável por estas mudanças e também vítima dessas mutações. O projeto parte do princípio 

de que a segregação social sempre foi um problema relevante enfrentado pelas crianças 

excepcionais urgindo a necessidade de analisar o microssistema buscando reconhecer as 

atividades realizadas em nível molecular englobando os relacionamentos bidirecionais diretos 

com pais, irmãos, babá, professores e colegas; o mesossistema que ocorrerá a interrelação da 

criança com fatores multiambientais e o exossistema onde serão estudadas as relações de 



convivências desta criança com pessoas e ambientes distantes. A finalidade do estudo veicula-se 

a ação direta da realidade circunjacente da criança, bem como o engajamento desta nas 

transformações dinâmicas do meio através do uso de suas potencialidades residuais. método 

utilizado para chegar a abordagem da realidade, baseou-se numa observação direta do objeto de 

estudo com uma pesquisa do tipo qualitativa e quantitativa. O estudo está sendo realizado no 

Centro de Reabilitação Ninota Garcia através de questionário direcionado aos pais e/ou crianças 

quando possível e para o embasamento científico foram realizadas pesquisas bibliográficas. 

Foram interrogados trinta sujeitos, que forneceram informações sobre aspectos da vida pessoal e 

social da criança objetivando a coerência da pesquisa. A informação colhida compreendia 

menores numa faixa etária de 0 a 12 anos que se submetem a tratamento fisioterapêutico. Na 

análise parcial do ecossistema das crianças excepcionais observou-se que elas estão mais bem 

integradas no seu meio familiar do que em um ambiente externo a este. Por isso, torna-se 

importante a integração da criança na sociedade como um todo, para que no futuro venha se 

tornar um adulto auto-suficiente. (PROBIC) 

 

Palavras-chave: Socialização; criança. 

 

 

 

A UTILIZAÇÃO DA TENS NO PÓS-OPERATÓRIO IMEDIATO DE PACIENTES 

SUBMETIDOS A CIRURGIA DE HÉRNIA INGUINAL. MELO, Josimari do Nascimento; 

FILHO, Valter Joviniano de Santana; MEDEIROS, Joana de Souza; LIMA, Eliane Oliveira; 

GAMA, Denise; JÚNIOR, Walderi Monteiro da Silva; (Orientador Curso de Fisioterapia- Centro 

de Ciências Biológicas e da Saúde- Universidade Tiradentes/ UNIT). 

 

A dor é uma sensação subjetiva, com mais de uma dimensão e diferentes interpretações de suas 

qualidades e características. O fenômeno da dor, quanto à sua duração, ainda se classifica em 

aguda e crônica. A dor aguda é um sinal de alerta, que pode ser intermitente, contínua e 

subentrante. Após uma cirurgia de hérnia inguinal se manifesta, principalmente no local da 

incisão, um quadro álgico de caráter agudo. Existem inúmeras terapias para tratar a dor, em 

especial a dor aguda contínua, entre elas a Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea ( aTENS). 

Porém, não há na literatura relatos específicos sobre eletroanalgesia aplicada no pós-operatório de 

hérnia inguinal. Objetivou-se observar e avaliar o uso da TENS na redução da dor pós-cirúrgica 

imediata de hérnia inguinal, bem como oferecer uma melhor qualidade na recuperação dos 

pacientes pós-cirúrgicos. Para termos comparativos, os pacientes atendidos no Hospital São 

Domingos Sávio foram subdivididos em três grupos: grupo A (o qual recebeu o tratamento 

medicamentoso convencional), grupo B (no qual utilizou-se a TENS no pós-operatório imediato e 

medicação em S.O.S.), e o grupo C (no qual a TENS não era ligada apesar da aplicação de 

eletrodos na pele do paciente). Para o grupo B os parâmetros foram uma freqüência de 150 Hz e 

largura de pulso de 50 s. Foram verificadas as Escalas Analógica Visual da Dor e Nível de 

Satisfação do Paciente com o Tratamento em todos os grupos, a partir do término da cirurgia, 

correspondendo a 0, 2, 4 e 12 horas. Até o presente momento, foram atendidos 5 e 6 pacientes 

dos grupos A e B, respectivamente. Os pacientes do grupo A que receberam terapia analgésica 

medicamentosa a cada 8 horas, relataram baixo nível de dor e boa satisfação com o tratamento. 

Os pacientes do grupo B, obtiveram boa resposta analgésica a TENS, com baixo nível de dor e 

satisfeitos com o tratamento, sendo desnecessário em todos os casos o uso da droga analgésica. 

Com base na análise dos dados obtidos, tem-se verificado eficácia quanto ao potencial na redução 

álgica proporcionado pela TENS. 

 

Palavras-chave: eletroanalgesia – cirurgia – hérnia inguinal 

 

 

 

VARIAÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS DO MAMÃO HAWAI 

SUBMETIDO A TRATAMENTOS QUÍMICOS E TÉRMICOS. CORDEIRO, Carlos 

Eduardo O.; (Curso de Farmácia – Habilitação em industria, LPA – ITP/UNIT); RAMOS, André 

Luis Dantas; (Orientador LPA – ITP/UNIT); LIMA, Álvaro Silva(Co – orientador LPA – 

ITP/UNIT); MARCELINI, Paulo Sérgio Marcelini (Co – orientador LPA – ITP/UNIT) 

 

As técnicas apropriadas de conservação pós – colheita visam aumentar o tempo de prateleira dos 

frutos através da utilização de condições adequadas de armazenamento, sem perda apreciável de 

seus atributos de qualidade, tais como: sabor, aroma, textura e cor, assim como sem o 

comprometimento do valor nutricional. As principais técnicas usadas são atmosfera controlada 



(temperatura e gases) e adição de produtos químicos, tais como ceras, biofilmes e cloreto de 

cálcio. Essas técnicas têm como objetivos diminuir ou inibir reações de degradação enzimática, a 

atividade respiratória, as perdas de peso do fruto, o crescimento de microorganismos e a 

produção de etileno. Neste trabalho, foi estudado a aplicação de produtos químicos e ceras a 

mamões Hawai cultivados no platô de Neópolis - Se. Os frutos foram colhidos no ponto 

adequado, transportados para o laboratório, lavados, pesados, e em seguida aplicou – se os 

tratamentos. Os mamões foram divididos em grupos. Um grupo foi mergulhado em soluções de 

CaCl2 (1% e 2%), outro em cera de carnaúba (18% aniônica), outro em cera de polietileno (18% 

aniônica) e um ultimo em fécula de mandioca (2%) por 10 min. Em seguida foram secos à 

temperatura ambiente e armazenados a temperatura de 27ºC. Periodicamente os mamões eram 

pesados e feitas às analises tais como teor de umidade, pH e acidez total titulável – ATT 

(titulação potênciometrica), sólidos solúveis totais (refratômetro portátil) e vitamina C (titulação 

com indicador 2,6 – diclorofenolindofenol) feitos com o suco da polpa da fruta segundo o método 

da AOAC. Todas as ceras utilizadas foram efetivas na diminuição da perda de peso. Tal atuação 

refletiu no aumento do tempo de prateleira da fruta. O tratamento com emulsão de fécula de 

mandioca foi o mais efetivo, aumentando o tempo de prateleira em cerca de três dias. Não houve 

diferença significativa das propriedades físico – químicas com o tratamento aplicado. Observou – 

se leve diminuição do pH (5,66 à 5,24 )e aumentou a acidez total titulável (0,073 à 0,087 g/100g 

da polpa). Tais resultados podem ser explicados pela produção de ácidos orgânicos (como ácido 

cítrico) durante o amadurecimento. Os sólidos solúveis sofreram uma leve aumento (8,97 à 

9,93%) próximo ao amadurecimento. Já o teor de umidade aumentou levemente (87,07 à 

87,58%). O teor de vitamina C não sofreu grandes alterações. 

 

Palavras chaves: Mamão, tratamento, conservação. 

 

 

 

SELEÇÃO DE MICRORGANISMOS DEGRADADORES DE PETRÓLEO DE SOLOS 

CONTAMINADOS. BRITO, Márcio José Costa; DONALD, Ronnie Dennis Moraes;(Curso de 

Engenharia Ambiental, LEA-ITP/UNIT); LIMA, Álvaro Silva; (Orientador, LEA-ITP/UNIT, 

GETAM) D’ÁVILA, João Sampaio; (Co-orientador, LEA-ITP/UNIT, GETAM) 

 

Bioemulsificantes são compostos que apresentam a capacidade de diminuir a tensão interfacial 

entre líquidos imiscíveis. A molécula é formada por uma parte lipofílica (solúvel em óleo) e uma 

parte hidrofílica (solúvel em água). Quanto maior a concentração de emulsificante no meio, 

menor é a tensão interfacial entre os líquidos, o que ocorre até a concentração micelar critica 

(CMC). Ao atingir a CMC, a biodegradação ocorre com mais facilidade, já que a bactéria tem 

mais facilidade de alcançar as moléculas do petróleo e degradá-lo em moléculas menores, 

facilitando o ataque dos microrganismos. O desenvolvimento de novas técnicas de remediação 

através de biodegradação é importante devido ao interesse de substituir a degradação química, 

que apesar de obter bons resultados, gera outros passivos ambientais também prejudiciais ao 

meio ambiente. Amostras de solos contaminadas com petróleo foram obtidas junto a poços de 

petróleo nos municípios de Riachuelo, Divina Pastora e Maruim no Estado de Sergipe. Os 

microrganismos foram solubilizados em vaselina estéril, aplicada a técnica de diluição 

sucessivas, isolados em placa de Petri e analisados quanto ao seu GRAM. Os microrganismos 

isolados foram empregados em fermentação com meio de cultura de composição (%, p/v): borra 

de petróleo – 2%, extrato levedura – 0,6%, peptona bacteriológica – 0,13%, MgSO4.7H2O – 

0,05%, NaNO3 – 0,3% e KH2PO4 – 0,1% a pH 5,0, a temperatura ambiente, e inoculado com 

10% de inoculo de 24 h de idade. A cada 24h foram analisados a Massa Celular Seca, pH e 

Atividade Emulsificante. Foram isolados 5 bactérias, todas GRAM negativas. O microrganismo 

BIOPETRO-01 produziu a maior atividade emulsificante 0,73 U a 24h de fermentação, quando 

comparados aos demais, 0,68 U (168h), 0,62 U (168h), 0,52 U (144h), BIOPETRO-02, 

BIOPETRO-04, BIOPETRO-05, respectivamente. Já a massa celular seca foi obtida em maior 

concentração para BIOPETRO-05 3,36 mg/l (120h) seguido de 3,10 mg/l (168h), 2,41 mg/l 

(24h), 2,05 mg/l (48h), de BIOPETRO-04, BIOPETRO-02, BIOPETRO-01, respectivamente. O 

pH aumentou de 5,0 para uma faixa entre 6,5-7,5 até o final da reação para todos os 

microrganismos.  

 

palavras-chaves: Bioemulsificantes; Fermentação; Petróleo.  

 

 

 



ESTUDO DA HIDRODINÂMICA DE UM REATOR DE LEITO FLUIDIZADO 

TRIFÁSICO. MARQUES, José Jailton. (Engenheiro Químico, Mestre em Engenharia Química 

e aluno de doutorado em Engenharia Química pela UNICAMP. Atualmente é professor dos 

cursos de Farmácia e Engenharia Ambiental e pesquisador na Universidade Tiradentes. Também 

coordena o Laboratório de Estudos Ambientais (LEA) do Instituto de Tecnologia e Pesquisa 

(ITP). SOUZA, Carina Siqueira de.(estudante do Curso de Engenharia Ambiental da 

Universidade Tiradentes. Estagiária voluntária do Laboratório de Estudos Ambientais) (LEA). 

 

O tratamento de efluentes líquidos em reatores com biomassa imobilizada em suportes inertes 

exige o estudo dos aspectos hidrodinâmicos do processo, a fim de facilitar a compreensão do 

mecanismo de biodegradação, o qual depende tanto da hidrodinâmica do meio quanto de fatores 

cinéticos e da transferência de massa no sistema. Este trabalho trata mais especificamente da 

hidrodinâmica de um reator de leito fluidizado trifásico (RLFT) com volume total de 3,8 litros, 

cuja abordagem foi feita em termos dos parâmetros: dispersão axial, “holdup” da fase gasosa e 

tempo de residência médio. O estudo da dispersão axial utilizou como parâmetro o número de 

dispersão - que corresponde ao inverso do número adimensional de Peclet, adotando-se o modelo 

de dispersão de Levenspiel e Smith (1957). Os experimentos foram conduzidos segundo o 

método da injeção de um traçador, com tomada de amostras à saída do reator em intervalos 

regulares de tempo. O tratamento estatístico dos dados proporcionou a determinação do grau de 

mistura, bem como do tempo de residência médio da mistura no sistema. O “holdup” da fase 

gasosa foi determinado em termos globais usando-se a técnica da medição da diferença de nível 

provocada pela presença do ar no sistema. Os resultados obtidos demonstraram que, em todas as 

situações estudadas, o número de dispersão foi superior a 0,2, o que, de acordo com o modelo 

adotado, corresponde a um elevado grau de mistura. Os resultados obtidos subsidiam os estudos 

inerentes à biodegradação de efluentes líquidos industriais e domésticos no RLFT, atualmente em 

fase de desenvolvimento. 

 

Palavras-chave: dispersão axial, hidrodinâmica de reatores trifásicos, reator de leito fluidizado, 

“holdup” da fase gasosa. 

 

 

 

UTILIZAÇÃO DA CROMATOGRAFIA GASOSA PARA QUANTIFICAÇÃO DE 

REAGENTES E PRODUTOS DA REAÇÃO DE DESLOCAMENTO DE GÁS DE ÁGUA. 

JÚNIOR, Carlos Augusto Ribeiro de Melo; RAMOS, André Luis Dantas; FIGUEIREDO, Renan 

Tavares. 
 

 

A Cromatografia Gasosa é uma técnica para separação e análise de misturas de substâncias 

voláteis. A amostra é arrastada por um fluxo de um gás adequado denominado de fase móvel 

(FM) ou gás de arraste. Este gás passa por um tubo contendo a fase estacionária FE (coluna 

cromatográfica), onde ocorre a separação da mistura. As substâncias separadas saem da coluna no 

gás de arraste com tempos de ebulição diferentes e passam por um detector, dispositivo que gera 

um sinal elétrico proporcional à quantidade de material eluído. O registro deste sinal em função 

do tempo é o cromatograma, sendo que as substâncias aparecem nele como picos com área 

proporcional à sua massa, o que possibilita a análise quantitativa. A cromatografia gasosa é usada 

nas mais diversas áreas, como na analise ambiental, nas industrias químicas e farmacêuticas, na 

analise de alimentos e de produtos petroquímicos, na medicina, na pesquisa e outros. O 

Laboratório de Cinética e Processos Catalíticos situado no ITP/UNIT desenvolve linhas de 

pesquisa ligadas a cromatografia, onde podemos citar: Catálise ambiental e Síntese de Amônia. O 

presente trabalho visa discorrer sobre a cromatografia e apresentar o resultado obtido no projeto 

“Estudos sobre Desativação e Envelhecimento Acelerado de Catalisadores de LTS”. Será dada 

ênfase na cromatografia gasosa com a utilização de coluna empacotada, técnica de grande 

importância no desenvolvimento desta linha de pesquisa. A reação de deslocamento de gás de 

água (CO + H2 2 + H2), ou reação de shift, é uma das reações da planta de produção de 

amônia da FAFEN-SE/PETROBRAS. Esta reação foi estudada com o auxilio de uma unidade 

catalítica e um cromatógrafo a gás equipado com um metanador, detectores (FID e TCD) e 

colunas cromatográficas empacotadas. Na realização do teste catalítico, o gás de síntese 

(contendo CO) foi borbulhado em um saturador com água destilada, passando depois por um 

micro-reator, onde a mistura reacional é submetida à ação de um catalisador a uma temperatura 

de 230
0
C, seguindo para ser analisado no cromatógrafo. Verificou-se que o grau de conversão 

catalisador CuO/ZnO/Al2O3 foi superior a 95%, resultado satisfatório para conversão em escala 

industrial. A cromatografia gasosa se mostrou uma técnica adequada para a quantificação de 

reagentes e produtos da reação. 



 

PALAVRA-CHAVE: Catalisador; cromatografia gasosa;  

 

 

 

POPULAÇÕES MARGINAIS E MEIO AMBIENTE: A CONTRIBUIÇÃO DO TURISMO 

PARA A CIDADANIA. BARROS, Mateus de Sá Barreto (Curso de Turismo – UNIT); VIEIRA, 

Lício Valério Lima (Turismo – CCSA – UNIT) 

 

O presente trabalho tem como objetivo estudar as relações entre as populações marginais e o 

meio ambiental e como o turismo pode contribuir para o aproveitamento das oportunidades 

encontradas, numa perspectiva sócio-política. Por conta disso, estudaram-se as conseqüências da 

falta de vontade política do Estado em relação ao povo mais necessitado. Nesse contexto, 

mostraram-se os impactos ambientais causados nas principais capitas do país, devido à 

superpopulação e ao êxodo rural, passando a contribuir para a geração de sérios impactos, 

desmatando e aterrando mangues, causando o assoreamento de rios; devastando a vegetação dos 

morros, causando deslizamento e grande impacto no ecossistema. Mostraram-se também os 

problemas do saneamento básico nas cidades brasileiras, pois não havendo uma rede de 

tratamento de esgotos, jogam-se todos os dejetos em mares e rios urbanos, provocando um sério 

desequilíbrio, além da violência e estupidez humanas. Tentou-se buscar uma solução, através do 

turismo, para que a população se conscientize de que a sustentabilidade é uma solução para tais 

problemas. A pesquisa feita foi completamente teórica, tendo como embasamento, pesquisadores 

das áreas de Geografia Urbana e Política, Sociologia, Antropologia, Educação, Saúde e Turismo, 

além de jornais e revistas e letras de músicos defensores do meio ambiente. Logo após a I 

Revolução Industrial, constata-se uma procura maior do homem pelas grandes cidades, 

intensificando assim, a superpopulação que traz consigo os problemas vistos acima. Identificou-

se também a forma pela qual os marginalizados se expressam através da música e o sentimento 

de revolta trazido. O crescimento Urbano trouxe consigo chagas não fatais que podem ser 

revertidas se o governo e a população privilegiada assumirem um compromisso de assistências 

sociais, dando-lhes o direito ao trabalho e à moradia. Nesse sentido a “Cidade do Futuro” também 

poderia ser implantada, proporcionando uma descentralização da população da capital para o 

interior, consequentemente a melhoria da qualidade de vida para ambas as classes. O Turismo 

pode ajudar os marginalizados, no seu próprio ambiente, propondo-lhes uma nova oportunidade 

de negócio e um planejamento qualificado de melhoria, para atração de turistas na localidade, 

trazendo divisas para o local. Também pode ajudar em relação à “Cidade do Futuro”, já que o 

Ecoturismo vem crescendo, pode-se fazer um planejamento adequado para atração de turistas 

para a localidade, sem danificar o ambiente natural, aproveitando-se os atrativos da localidade. 

 

Palavras-chave: Turismo – Populações Marginais – Meio Ambiente 

 

 

 

O PAPEL DO CIRURGIÃO-DENTISTA NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

NUMA UNIDADE DE SAÚDE EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE. JESUS, Karla 

Pacheco Silva de. Orientadora: OLIVEIRA, Cristiane Costa Da Cunha  

 

A partir de dezembro de 2000, a Portaria 1444 do Ministério da Saúde incluiu o cirurgião dentista 

nas equipes do Programa de Saúde da Família (PSF), o que comprovou o caráter interdisciplinar 

do serviço .Este trabalho tem por objetivo avaliar qualitativamente o papel do cirurgião-dentista 

numa unidade de saúde da família no município de Nossa Senhora do Socorro em Sergipe, 

visando ajudar na melhoria dos serviços prestados à população .A iniciativa de abordar o tema 

surgiu devido a escassez de literatura sobre o assunto, a necessidade de valorizar o cirurgião-

dentista dentro da equipe do Programa de Saúde da Família, além de avaliar a qualidade dos seus 

serviços. O estudo será essencialmente qualitativo por permitir analisar a inclusão do cirurgão-

dentista na equipe de uma unidade de saúde da família. Serão estudados papéis e atitudes sociais 

assumidos por indivíduos ou grupos, o que requer uma aproximação qualitativa, além da 

possibilidade de realiza-los em tempo relativamente curto e com baixos custos. A apresentação 

no SEMPESq terá como objetivos descrever detalhadamente o projeto e apresentar seus 

resultados. 

 

 

 



PROGRAMA EDUCATIVO PREVENTIVO DE SAÚDE BUCAL NO AMBIENTE 

ESCOLAR. BARRETO, Simone Abud; ALVES, Sônia Maria. 

 

O quadro de saúde bucal da população brasileira reflete da falta de conhecimento e da aplicação 

de medidas preventivas e de controle das principais doenças bucais: cárie dentária e 

periodontopatias. Em relação à saúde bucal , sabe-se que além da família , a escola representa o 

mais importante veículo de conhecimento para a criança, onde o professor pode atuar como 

multiplicador de conhecimento. A partir da entrevista de escolares e professores do ensino 

fundamental e médio de instituições públicas, o projeto se propõe a avaliar: o nível de 

conhecimento de alunos e professores em relação à saúde bucal, o perfil dos professores na 

promoção de saúde bucal e as condições bucais dos alunos. E ainda se propõe a implantar um 

programa educativo-preventivo de saúde bucal informando e motivando alunos e professores para 

a saúde bucal. A apresentação no SEMPESq terá como objetivo apresentar o projeto 

detalhadamente, bem como a apresentação de seus resultados parciais. 

 

 

 

INFLUÊNCIA DA PERDA PRECOCE DE MOLARES DECÍDUOS NA FORÇA DE 

MORDIDA EM CRIANÇAS NA DENTIÇÃO MISTA. GONÇALVES, Suzane Rodrigues 

Jacinto; (Profª. Msc. Curso de Odontologia - UNIT), GAVIÃO, Maria Beatriz Duarte; (Profª. Phd 

Curso de Odontologia UNICAMP) AZEVEDO, Vera Maria Silveira; (Proa. Dra. – Curso de 

Odontologia) FORTES, André Menezes Chagas ;(Aluno - Curso de Odontologia – UNIT) 

 

A força de mordida é um dos componentes da função mastigatória, e durante a fase de 

crescimento e desenvolvimento, desempenha importante papel na maturação desta função. O 

objetivo desta pesquisa foi verificar a influência da perda precoce de molares decíduos, devido a 

grandes destruições coronárias, na força de mordida de crianças em início de dentição mista. A 

amostra consistiu de 30 crianças de 06 a 07 anos de idade, distribuídas em 2 grupos: grupo I - 16 

crianças com elementos dentais hígidos ou sem grandes destruições coronárias e oclusão 

clinicamente normal; grupo II - 14 crianças apresentando 2 ou mais molares decíduos com 

grandes destruições coronárias e raízes comprometidas, com indicação de exodontia. A força de 

mordida máxima foi determinada através de um tubo pressurizado de fibra reforçada, o qual foi 

posicionado entre os molares decíduos superiores e inferiores, estando a criança sentada, cabeça 

apoiada e plano de Frankfurt paralelo ao solo, sendo que no grupo II a coleta foi realizada duas 

semanas após a exodontia dos elementos dentais comprometidos. Solicitou-se que a criança 

mordesse o tubo com o máximo de força 3 vezes sucessivamente, com 10 segundos de intervalo 

aproximadamente, entre cada mordida e o maior valor foi o considerado. A média da força de 

mordida para o Grupo I foi de 240,58N  59,01 e para o Grupo II de 154,83N  68,73 com 

diferença estatística altamente significativa, de acordo com o teste-t não pareado (p = 0,01). Os 

resultados encontrados nas condições experimentais utilizadas mostraram que crianças com perda 

precoce de molares decíduos devido a grandes destruições coronárias apresentaram força de 

mordida diminuída na fase de início de dentição mista, o que poderia comprometer a maturação 

adequada da função mastigatória.  

 

Palavras-chave: Força de mordida, Odontopediatria, Dentição Mista. 

 

 

 

INFLUÊNCIA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE EM HOSPITAL PÚBLICO DE ARACAJU-

SE NA INCORPORAÇÃO DA ROTINA DE CUIDADOS EM SAÚDE BUCAL PELOS 

PACIENTES E PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM. COSTA, Tatiana Carvalho Almeida 

da(Curso de Odontologia, UNIT); OLIVEIRA, Tatiana Ferreira Amorim de(Curso de 

Odontologia, UNIT); OLIVEIRA, Cristiane Costa da Cunha; (Orientadora, Curso de 

Odontologia, UNIT) 

 

Projeto de iniciação científica a ser realizado em um hospital público em Aracaju-se, hoje em 

fase de treinamento entre bolsistas e orientadora e apresentação ao hospital. Tem como objetivo 

geral(1)Introduzir a nível hospitalar, hábitos de higiene e cuidados preventivos para a saúde 

bucal, através da motivação e orientação aos pacientes, envolvimento e treinamento do pessoal 

diretamente responsável pelos pacientes internos no Hospital Cirurgia em Aracaju-se e verificar o 

resultado desse trabalho quanto à incorporação da rotina de cuidados em saúde bucal pelos 

pacientes e pela equipe de enfermagem. Este será um estudo descritivo. A metodologia constará 

de entrevistas estruturadas a serem realizadas pelos alunos que preencherão um questionário com 



perguntas abertas e fechadas para cada paciente participante, ao início e ao final da pesquisa. As 

equipes de enfermagem do hospital também serão entrevistadas ao final do programa para 

avaliação da incorporação dos hábitos ensinados através de palestras e treinamentos quanto aos 

cuidados bucais dos pacientes internos e auto-exame preventivo do câncer bucal. Haverá 

monitoramento dessas equipes no exercício de suas funções junto aos pacientes. Os resultados 

parciais até o final do mês de outubro serão apresentados nesta semana(SEMPESQ) e colocados 

em discussão. Projeto de iniciação científica financiado pela UNIVERSIDADE TIRADENTES, 

através do PROBIC(Programa de Bolsas de Iniciação Científica). 

 

Palavras –chaves: motivação; saúde bucal; hospital. 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO EM QUE SÃO CONFECCIONADAS AS PRÓTESES 

PARCIAIS REMOVÍVEIS NA CIDADE DE ARACAJÚ E SUA RELAÇÃO COM 

CRITÉRIOS SOCIAIS: PESQUISA REALIZADA EM 15 LABORATÓRIOS 

COMERCIAIS. PIMENTA, Ana Maria (aluna do Curso de Odontologia da UNIT); SILVA, 

Tatiana Bernardon Peixoto (orientadora, Curso de Odontologia da UNIT). 

 

As Próteses Parciais Removíveis constituem aparelhos protéticos que visam a reposição 

definitiva de dentes perdidos e suas partes associadas, restabelecendo o equilíbrio ao sistema 

estomatognático. Muitas vezes, os cirurgiões-dentistas, seja por falta de conhecimento ou por 

negligência, delegam aos técnicos do laboratório de prótese, as funções de planejamento e 

desenho destes aparelhos, originando tratamentos estereotipados sem qualquer coerência 

biomecânica e científica. Buscando identificar as principais falhas no planejamento e execução de 

PPRs, neste trabalho, estaremos verificando tais condições junto a 15 laboratórios de prótese 

dental da cidade de Aracajú – SE, através de um questionário específico direcionado ao seu 

responsável técnico, uma tabela onde serão anotados dados referentes aos modelos recebidos pelo 

laboratório e às próteses e por último será feita classificação social do laboratório e da clientela 

com auxílio de um assistente social. Os resultados encontrados durante o projeto piloto, onde 

toda metodologia é aplicada em 3 laboratórios, que findará meados de outubro, serão 

apresentados durante a Semana de Pesquisa da UNIT. Embasados na literatura, concluímos que, 

as condições em que as PPRs vem sendo confeccionadas, são as mais precárias possíveis. 

Buscaremos os dados na cidade de Aracajú para que em um futuro próximo, possamos realizar 

um trabalho de conscientização entre cirurgiões-dentistas e técnicos em prótese dental para que 

busquemos a transformação desta realidade em nossa comunidade, resgatando conceitos de 

promoção de saúde bucal.  

 

Palavras-chave: próteses parciais removíveis; condições de confecção 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO EM QUE SÃO CONFECCIONADAS AS PRÓTESES 

PARCIAIS REMOVÍVEIS NA CIDADE DE ARACAJÚ E SUA RELAÇÃO COM 

CRITÉRIOS SOCIAIS: PESQUISA REALIZADA EM 15 LABORATÓRIOS 

COMERCIAIS. SANTOS, Verônnica Almeida (aluna do Curso de Odontologia da UNIT); 

SILVA, Tatiana Bernardon Peixoto (orientadora, Curso de Odontologia da UNIT). 

 

As Próteses Parciais Removíveis configuram um tratamento definitivo na área de prótese dental, 

devolvendo função, estética, fonética, enfim, equilíbrio ao sistema estomatognático. A literatura 

nos tem revelado que os princípios básicos que norteiam seu planejamento e confecção vem 

sendo escandalosamente desrespeitados pelos cirurgiões-dentistas que delegam a técnicos de 

laboratório tais funções. O resultado, são aparelhos protéticos empiricamente confeccionados e 

que assumem um tratamento de caráter transitório, condição completamente incompatível com o 

contexto de promoção de saúde bucal. : Nosso objeto de estudo, serão 15 laboratórios de prótese 

da cidades de Aracajú – SE, onde nos quais, serão aplicados questionários específicos 

direcionados ao responsável técnico e uma tabelo onde serão anotados dados com relação aos 

modelos recebidos pelo laboratório e às próteses e por último será feita classificação social do 

laboratório e da clientela com auxílio de um assistente social. Os resultados encontrados durante 

o projeto piloto, onde toda metodologia é aplicada em 3 laboratórios, que findará meados de 

outubro, serão apresentados durante a Semana de Pesquisa da UNIT. Verificando as condições 

em que estão sendo confeccionadas as Próteses Parciais Removíveis na cidade de Aracajú, 

estaremos buscando subsídio científico para iniciarmos um processo de conscientização de 



cirurgiões-dentistas e técnicos, resgatando valores voltados à ética profissional e promoção de 

saúde bucal. 

 

PALAVRAS-CHAVE: próteses parciais removíveis; condições de confecção 

 

 

 

A COMPETÊNCIA DISCIPLINAR MILITAR EM FACE DO PRINCÍPIO DA 

IMPESSOALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VASCONCELOS, Jocleber 

Rocha(Aluno do Curso de Direito, UNIT); COSTA, Agatha(Orientadora, Curso de Direito, 

UNIT). 

  

Projeto De Pesquisa Desenvolvido Exclusivamente Com Vistas A Ser Apresentado Na Semana 

Da Pesquisa Científica Da Universidade Tiradentes. Apresenta Os Seguintes Objetivos: 

(1)Analisar A Estrutura Da Competência Disciplinar Militar, Verificando A Incidência Do 

Princípio Da Impessoalidade;(2)Apresentar Alternativas E Mecanismos Que Efetivamente 

Assegurem A Garantia Do Aludido Princípio. Para Tanto, As Questões Formuladas Foram: “ O 

Princípio Da Impessoalidade É Aplicável E Está Delimitado Nos Diplomas Disciplinares 

Castrenses?; A Competência De Uma Mesma Entidade Para Instaurar, Instruir E Decidir O 

Processo Disciplinar Encontra Respaldo No Princípio Da Impessoalidade?; Quais Seriam Os 

Mecanismos Idôneos A Garantir Aquele Princípio?” O Pressuposto Básico Da Pesquisa Foi A 

Observação De Que Em Boa Parte Dos Instrumentos Regulamentares Disciplinares Inexistem 

Normas Específicas Que Controlem Ou, Minimamente, Limitem A Competência Disciplinar, 

Mormente Quanto Aos Aspectos De Suspeição, De Impedimento E De Inquisitoriedade Do 

Procedimento, Vez Que Um Único Ente Pode Instaurar, Instruir E Decidir O Feito. Devido Às 

Características Do Tema Proposto, Tem Este Trabalho Cunho Predominantemente Qualitativo, 

Não Sendo Necessário Apresentar Dados Estatísticos Ou Quantificados. O Critério De Pesquisa 

Fundamentar-Se-Á Na Bibliografia Referente Ao Tema, Através De Obras Literárias, 

Monografias, Artigos, Dentre Outros. Serão Consultados Diplomas Regulamentares De 

Diversificadas Instituições, Além De Pesquisa Jurisprudencial Atinente À Questão. Foram 

Consultados 15 Textos De Trabalhos Científicos E Artigos Envolvendo Questões Análogas, 11 

Portarias E Regulamentos Foram Analisados, Inclusive 2 Diplomas Estrangeiros, De Forma A 

Propiciar Um Suporte Teórico Para As Proposições Que Serão Estabelecidas. Várias Disposições 

Normativas E Trechos Literários Foram Selecionados Pela Idoneidade Com Os Objetivos Da 

Pesquisa. Da Análise Dos Instrumentos Normativos Em Confronto Com A Doutrina Pátria E A 

Jurisprudência Encontra-se O Fundamento Da Adoção De Medidas Eficazes Para Garantir A 

Imparcialidade Nas Decisões Disciplinares. Será, Portanto, O Ponto De Partida Para Delimitar As 

Medidas Objetivas Que Se Tornam Necessárias À Efetivação Do Princípio Da Impessoalidade. 

  

Palavras-chave: Competência- Disciplinar-Imparcialidade 

  

  

  

PRÁTICAS MUNICIPAIS EM MATÉRIA AMBIENTAL: A EXPERIÊNCIA DO 

MUNICÍPIO DE ARACAJU. PINA, Adriana de Souza. (Resumo do trabalho de conclusão do 

Probic). 

 

A Constituição Federal de 1988 trouxe entre outros avanços a ampliação da autonomia 

municipal, que além de áreas antes contempladas pela federação, passou a responsabilizar-se 

também pelo meio ambiente. Esta realidade legal veio acompanhada da gestão de recursos 

próprios para esta área, ampliando as possibilidades de exeqüibilidade e de constituição de uma 

ação voltada para a proteção do meio ambiente. Além disso, há uma necessidade de instituir e 

práticas que possam acompanhar, fiscalizar e viabilizar as ações sociais de convivência e relação 

com o meio ambiente numa nova perspectiva humana voltada para a idéia de meio ambiente 

ampliado com o meio vivido. Para o conhecimento das práticas e levantamento da realidade com 

seus problemas e especificidade, utilizamos como recursos metodológicos a leitura e análise da 

legislação municipal; visitas aos órgãos que atuam em questões ambientais a exemplo da 

EMURB, EMSURB, Ministério Público; trabalho de campo onde registramos, através de 

fotografias, a degradação do ambiente que deveria ser preservado. Foi possível identificar os 

principais problemas e conseqüências na sociedade aracajuana considerando: a distribuição e 

ocupação humana do espaço urbano, as relações sociais desenvolvidas nestes espaços e as 

necessidades ambientais para a construção de um ambiente vivido de qualidade, como assegura a 

Lei Maior. Espera-se que os resultados possam contribuir para a construção de uma nova relação 



homem meio, ampliando nossa compreensão a respeito do espaço vivido. Este espaço este que se 

dá a partir do desenvolvimento equilibrado das relações entre o homem e a natureza esperando 

neste processo resultados sociais, políticos, culturais de significação e resignação, frutos da 

prática humana no seu meio, e necessários para a evolução do próprio homem. 

 

 

 

UM SISTEMA TUTOR ACOPLADO A UM PORTFÓLIO ELETRÔNICO NO 

CONTEXTO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – O PORTFÓLIO-TUTOR. 

NASCIMENTO, Debora Maria Coelho (COPIN/UFCG, PAPGP/UNIT); DOMÍNGUEZ Arturo 

Hernández (TCI/UFAL, COPIN/UFCG) 

 

A Educação a Distância (EAD) amplia o alcance da modalidade de ensino presencial, já que 

fornece aos indivíduos, independentemente do local onde moram ou tempo disponível, a 

oportunidade de iniciar ou complementar seus estudos. Em virtude da facilidade de acesso, 

disponibilidade e recursos de interação existentes, a Internet vem surgindo como mídia altamente 

promissora para a aplicação da EAD. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é projetar e 

implementar uma ferramenta que dê suporte à Educação a Distância via Internet, o Portfólio-

Tutor, que atue não como substituto do professor, mas como instrumento de apoio, auxiliando-o 

no processo de transmissão de conhecimento e fornecendo mecanismos para que o mesmo possa 

acompanhar a aprendizagem dos alunos e a eficiência das estratégias didáticas aplicadas. 

Pesquisa bibliográfica, análise de ambientes de EAD existentes, sendo que para a especificação 

do sistema foi utilizada a UML e para a implementação foi utilizada a linguagem de programação 

java, banco de dados e jsp (java server pages). Para a transmissão de conhecimento foi modelado 

um tutor, que seguindo os princípios dos sistemas tutores inteligentes, proporciona um ensino 

adaptado ao nível de conhecimento do aluno e a sua capacidade cognitiva. No acompanhamento 

do processo de aprendizagem foi empregado um portfólio eletrônico, que além de propiciar uma 

forma de avaliação autêntica e possibilitar o registro do planejamento didático aplicado pelo 

professor em determinada disciplina, relacionado com o rendimento obtido pela turma, através da 

capacidade ativa e tratamento temporal implementados, provê o gerenciamento automático das 

atividades e fornece subsídios à tomada de decisão por parte do professor. O Portfólio-Tutor em 

contraposição a possibilidade de massificação do ensino, às vezes sugerida por instituições em 

relação à Educação a Distância, proporciona um ambiente comprometido com o processo 

pedagógico, onde o professor assume o papel de orientador e incentivador, planejando e 

acompanhando, para assim promover a melhora contínua da estratégia didática a ser utilizada e 

consequentemente maior qualidade na aprendizagem, enquanto exige-se do aluno um 

comportamento mais ativo, autodidata e participativo, atribuindo-lhe responsabilidade sobre o 

decurso de sua aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Educação a distância, Portfolio Eletrônico, Sistema Tutor.  

 

 

 

ASILOS: ”UMA ANÁLISE SOBRE O SIGNIFICADO DE ABRIGO PARA IDOSOS NA 

CONTEMPORANIEDADE”. REIS, Lizi Iara (curso de Serviço Social, UNIT), Orientadora: 

MENEZES, Maria Balbina de Carvalho (Orientadora, curso de Serviço Social) 

 

O presente estudo objetivou-se em analisar os motivos que ocasionam a institucionalização do 

idoso, em particular os idosos do “Lar são Francisco de Assis”, localizado na cidade de Simão 

Dias – Se. A intenção materializou-se em um estudo acerca do processo de envelhecimento, que 

trás consigo inúmeras transformações tais como: física, psicológica, social, econômica, dentre 

outras. Juntamente com essas mudanças o despreparo da sociedade, da família e do próprio idoso 

frente a essa nova etapa da vida. : A fase de coletas de dados foram utilizados técnicas 

fundamentais na abordagem qualitativa e quantitativa, registra-se que a mesma se deu 

inicialmente em nível teórico, mediante a efetivação de um levantamento bibliográfico, 

posteriormente a aplicação de questionários com perguntas abertas e fechadas, num segundo 

momento a efetivação da entrevista semi-estruturada, sob um olhar atento ante as informações 

processadas e por fim os mesmos foram submetidos ao devido tratamento para que pudesse ser 

elucidada a questão trabalhada. Foram entrevistados dez funcionários e dez idosos do “Lar São 

Francisco de Assis”. A rejeição familiar é uma variável constante e preocupante na vida dos 

idosos, onde constata-se que o despreparo desses familiares, acabam por ocasionar a 

institucionalização desse idoso.  

 



Palavras chaves: Idoso, Despreparo, Asilo 

 

 

 

O COTIDIANO DAS MULHERES PORTADORAS DE NEOPLASIAS ASSITIDAS PELA 

AMO. REIS, Candice Libório dos(Curso de Serviço Social, UNIT); MONTEIRO, Clarissa 

Augusta Barreto(Orientadora, Curso de Serviço Social, UNIT). 

 

Pesquisa realizada como requisito parcial para obtenção de créditos para o Curso de Serviço 

Social, objetivou como se dá o cotidiano de mulheres portadoras de neoplasias assistidas pela 

Associação das Amigas da Oncologia (AMO), em Aracaju – Se. Não nos limitando, entretanto, 

apenas ao momento presente vivido com o câncer, buscamos (re) construir com a mulher a sua 

história de vida, ou seja, as relações amorosas, familiares, de trabalho, dentre outras igualmente 

importantes, desenvolvidas anteriormente e/ou modificadas a partir da constatação de uma 

doença que carrega, historicamente, o estigma (e o cheiro!) de morte; e também as suas 

expectativas para o futuro. Como forma de viabilizar o trabalho, mantivemos contatos 

sistemáticos com as mulheres em foco, através de entrevistas e de observação, assim, 

buscávamos a fala e o não dito acerca dos sentimentos, angústias e referências por elas feitas. 

Verificamos, por meio do relato das 6 entrevistadas, que as modificações na rotina de suas vidas 

acontecem, e principalmente, por ocasião do tratamento que impõe o afastamento da família, já 

que são oriundas do interior do Estado e por não poderem realizar atividades antes desenvolvidas, 

mesmo que aquelas eminentemente domésticas. Após a investigação, vemos a necessidade da 

reflexão conjunta com mulheres acometidas pelo câncer e com instituições especializadas, para 

que aquelas possam ter suporte, apoio, nas relações sociais e na gerência do seu cotidiano, já que 

também a elas falta esclarecimento e, não raras vezes, a falta do tratamento humanizado por parte 

de profissionais que, nas suas atribuições, ao incluem o respeito ao paciente, que se torna tão-

somente um objeto passível de manipulação. 

 

Palavras-chaves: cotidiano – câncer – mulher 

 

 

 

UM ESTUDO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS ÀS MÃES ACOMPANHANTES NO 

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - LAGARTO/SE. MENEZES, Roberta 

Viana(Curso de Serviço Social, UNIT); BARRETO, Clarissa Augusto Monteiro(Orientadora, 

Curso de Serviço Social, UNIT) 

 

A presente proposta de estudo teve o objetivo de analisar a prestação de serviços de saúde da 

Associação de Caridade de Lagarto - Hospital Nossa Senhora da Conceição, especificamente na 

Pediatria Adriana Reis, considerando para tal as estratégias que a Instituição utiliza para o repasse 

dos serviços às mães acompanhantes; as formas que elas utilizam os programas no Hospital; e a 

relação estabelecida entre funcionários e mães acompanhantes. Buscamos verificar, pois, como 

vêm sendo desenvolvidas as ações naquele estabelecimento junto às usuárias e quais são os 

profissionais diretamente vinculados a esse processo, uma vez que está assegurado em lei o 

direito das mães acompanharem seus filhos, acessando, sempre que necessário, os serviços 

oferecidos pela Instituição, como apregoa o Artigo 12 do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), de 1990: "os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições 

para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de 

criança ou adolescente". As técnicas de abordagem privilegiadas para a coleta de dados foram a 

observação sistemática, a entrevista semi-estruturada, a pesquisa documental e o levantamento 

bibliográfico. As informações coletadas foram registradas em diário de campo, sendo analisadas 

através da técnica "Análise de Conteúdo", haja visto relacionar os dados que foram discorridos 

com os dados teóricos do tema ora pesquisado. Entrevistamos 10 mães da 26 que ocupavam os 

leitos no período da coleta dos dados (Junho/02 e Agosto/02), 02 médicos dos 02 que exercem 

suas atribuições na Pediatria, 01 técnica em enfermagem, a única existente também na Pediatria, 

03 auxiliares de enfermagem das 07 que desenvolvem suas atividades, 01 funcionária do setor 

administrativo que presta serviço às duas unidades (Pediatra e Hospital) e 01 funcionária de 

serviços gerais das 06 existentes. Assim, com a análise das entrevistas, obtivemos como 

resultados que a maioria das mães aspiram por um melhor atendimento, principalmente no que 

diz respeito à dormida, já que é desconfortável passar vários dias dormindo em cadeiras plásticas, 

e que os funcionários também percebem que é muito desgastante física e emocionalmente para as 

mães cuidarem dos seus filhos, sem uma atenção especial para com elas próprias. As análises das 

falas deram suporte à pesquisa, contribuindo para um melhor entendimento da realidade empírica 



enfocada. Concluímos, através das narrativas dos sujeitos, que os serviços prestados às mães 

acompanhantes precisam de uma atenção específica por parte da Instituição, tendo em vista que o 

Hospital possui uma estrutura física inadequada para alojar confortavelmente, principalmente, as 

mães, e conta com uma equipe técnica insuficiente para o atendimento satisfatório dos pacientes. 

 

Palavras-chaves: Saúde; Mães acompanhantes; ECA. 

 

 

 

PRODUTO À BASE DE ÓLEOS ESSENCIAIS DE ALPINIA SPECIOSA SCHUM; UM 

FITOTERÁPICO PEDIÁTRICO. XAVIER FILHO, Lauro - Laboratório de Produtos Naturais 

e Biotecnologia /ITP/UNIT/-Aracaju-Se; FIGUEREDO, Renan Tavares - ITP/UNIT; LIMA, 

Cláudio Moreira de - ITP/UNIT; SEIXAS, Sérgio Ricardo Stuckert - ITP/UNIT; LIMA, Amintas 

Figuerêdo - Estagiário Voluntário /ITP/UNIT; ALMEIDA Fabrício Tavares C. de - Estagiário 

Voluntário /ITP/UNIT; REIS, Mariana Ribeiro dos - Estagiária Voluntária /ITP/UNIT. 

 

É sabido que a Alpinia speciosa Schum é uma espécie aromática de origem asiática, típica de 

clima tropical pertencente a família Zingeberaceae ( a mesma do gengibre e curcuma), da ordem 

Scitaminae; é conhecida vulgarmente no Brasil como colônia, pacová ,cana- do- brejo entre 

outros nomes. Rica em óleos essenciais é utilizada popularmente no combate a gripes e resfriados 

graças a sua atribuição em ação descongestionante, antitérmica e antitussígena, além de ter um 

efeito antimicrobiano em potencial. Sua utilização é ampla , podendo ser utilizada quase toda a 

planta (sementes, rizoma, folha e flores) em preparado diversos (chás, banhos, decocos, pó) a 

depender da finalidade. Entre suas utilizações populares destacam-se seus efeitos hipotensivos e 

levemente relaxante, já comprovados cientificamente e atribuídos a Kavalactonas presentes na 

planta. Muitas das utilizações atribuídas a planta são obtidas da infusão das folhas, como a 

atividade hipotensora, sedativa, antimicrobiana com destaque para sua ação contra cistite e 

micoses superficiais, sendo também empregado no tratamento de cólicas, febre, taquicardia, 

afecções do aparelho digestivo (tumorações e úlceras), respiratório(como asma) e como 

depurador sangüíneo. Os rizomas apresentam importante atividade moluscicida, assim como as 

raízes, empregada para o controle de doenças em que moluscos são vetores. São utilizados 

também contra diarréias, úlceras, indigestão, tosse, asma, artrite, cistite e juntamente com as 

sementes , os rizomas são aromáticos e possuem ação estomáquica tônica. Na sua composição 

química encontra-se alcalóides não identificados, flavonóides (cardomonin, isalpinin entre 

outras), óleos essenciais ( principalmente cânfora, canfeno ), taninos não identificados, vitaminas 

(tiamina, ribiflavina, niacina, ácido sacórbico, betacaroteno). Em particular nos rizomas a 

presença de caempferina, gazangina, ganzangol, cineol, eugenol, pineno, metilenomato e 

cânfora;no óleo das sementes há o cineol e citral. Pretende-se então como objetivo do projeto: (1) 

extrair, purificar e identificar por CG o óleo essencial da folha de Alpinia speciosa.(2) Realizar 

teste de toxicidade do óleo extraído da A. speciosa. (3)Preparação de um produto fitoterápico 

antigripal. (4) Averiguar propriedade moluscicida do rizoma e raiz. 

. 

Palavras-chave: Alpinia speciosa, óleos essenciais, antigripal. 

 

 

 

ESTUDO DE UM NOVO FITOTERÁPICO A PARTIR DA CUSCUTA RACEMOSA 

MART. , PLANTA PARASITA. XAVIER FILHO, Lauro(Laboratório de Produtos Naturais e 

Biotecnologia/Departamento de Ciências Biológicas/ITP/UNIT/Aracaju- SE); SALAZAR, Peky 

Maida Noriega(Departamento de Farmácia /ITP/UNIT/ Aracaju-se); LIMA, Cláudio Moreira 

de(Departamento de Farmácia /ITP /UNIT /Aracaju-se); MACENA, Wagner 

Gonçalves(Estagiário Voluntário /Curso de Ciências Biológicas/ITP/UNIT/Aracaju-se); SILVA, 

Kenny Rogers Barbosa(Estagiário Voluntário /Curso de Ciências Biológicas/ITP/UNIT/ Aracaju-

se); CARVALHO, Euler Nabuco de Silveira(Curso de Farmácia / ITP/UNIT/ Aracaju-se); 

OLIVEIRA, Rubia Pinto de(Curso de Farmácia /ITP/UNIT/ Aracaju-se); SANTOS NETA, Lúcia 

Almeida dos(Curso de Farmácia /ITP/UNIT/ Aracaju-se)  

 

A Cuscuta racemosa Mart., trata-se de uma herbácea, parasita, de caules finos e amarelo-

esverdeado, folha rudimentar e flores pequenas mais ou menos arredondados de cor branca e se 

dispõem em feixes, sendo que o fruto é de configuração capsulár. A Cuscuta racemosa. pertence 

a família das Cuscutaceae e é conhecida vulgarmente no Brasil como, xirimbeira, fios-de-ouro, 

cipó-dourado, anó-peipa, cipó-chumbo. Os princípios ativos encontrados na literatura são 

cuscutina, tanino, resina rica em compostos antraquinônicos, mucilagens e flavonóides. As 



propriedades medicinais encontradas na literatura são antiulcerogênica, cicatrizante, colagoga, 

adstringente, laxativo, estomáquica, expectorante, purgativa branda. Cuscuta racemosa é um 

fitoterápico muito promissor no qual se refere as propriedades farmacológicas, tais como, a 

relação com as hepatopatias e nefropatias, contraceptivo e tratamento da tuberculose (uso popular 

e indígena).A mais versátil dentre todas as formas farmacêuticas é, provavelmente a cápsula. As 

cápsulas são formulas farmacêuticas unitárias de dosagem, nas quais o fármaco está contido em 

duas “conchas” de gelatina ou material similar, que se administram por via oral. O objetivo deste 

projeto é desenvolver ao nível de formulação, cápsulas de gelatina contendo Cuscuta como 

fitoterápico, uma vêz escolhida a formulação ideal, fabricar estas cápsulas com maquinaria 

industrial, aplicando as boas praticas de fabricação e os controles de qualidade pertinentes para 

garantir um produto fitoterápico eficaz e seguro. 

 

Palavras-chave: Cuscuta, Fitoterápico, Cápsula.  

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO E SÍNTESE DE SUBSTÂNCIAS EXPELIDAS PELOS DIPLÓPODOS 

PARA OBTENÇÃO DE UM COSMÉTICO MASCARADOR DE VITILIGO, FIXADOR 

DE PERFUME, POSSÍVEL BIOINSETICIDA E UM NOVO ANTIBIÓTICO. XAVIER 

FILHO, Lauro, (Laboratório de Produtos Naturais e Biotecnologia/ Departamento de Ciências 

Biológicas/ ITP/ UNIT/ Aracaju-SE); LOBO Iza Maria Fraga(Departamento de Ciências 

Biológicas/ UNIT/ Aracaju-SE); FONTANETTI, Carme S.(Departamento de Biologia/ Instituto 

de Biociências da UNESP/ São Paulo-SP); PEREIRA, Eugênia C.(Departamento de Ciências 

Geogáficas/ UFPE/ Recife-PE); SILVA, Nicácio Henrique da(Departamento de Ciências 

Geogáficas/ UFPE/ Recife-PE); ALBUQUERQUE JÚNIOR, Ricardo Luiz C.( Departamento de 

Odontologia/ UNIT/ Aracaju-SE), TORRES, Ana Cecília Marques(Estagiária Voluntária/ Curso 

de Ciências Biológicas/ ITP/ UNIT/ Aracaju-SE); PEREIRA, Mônica Barros(Estagiária 

Voluntária/ Curso de Ciências Biológicas/ ITP/ UNIT/ Aracaju-SE). 

 

A idéia surgiu quando o coordenador responsável passou por uma experiência com um 

Arthropodo conhecido vulgarmente como gongolos, embuás ou piolho-de-cobra, ao pegar um 

destes observou que o animal expelia uma substância amarelada em sua mão, que ficou em torno 

de alguns dias, após ter realizado vários procedimentos para remover a mancha, não obteve êxito, 

está saiu por se só. Tendo em vista o fato, o coordenador responsável pensou se essa substância 

poderia ser utilizada como um cosmético mascarador de manchas da pele, já que ela ficava por 

muito tempo fixada e dava uma “pigmentação’’ provisória, sendo assim surgiu a idéia do vitiligo, 

uma patologia pouco estudada, desenvolvendo assim objetivos para a pesquisa, que é (1) 

identificar quimicamente as substâncias excretadas por duas espécies de diplópodos mais comum 

em Aracaju-se. (2) Tentativa de síntese dos compostos. (3) Testar os compostos produzidos pelos 

diplópodos como creme mascarador de vitiligo. (4) Testar as substâncias expelidas como fixador 

de perfume e bioinseticida, através da atividade antimicrobiana das substâncias isoladas, para 

obtenção de alguns produtos comerciais. A classe utilizada na pesquisa é a dos Miriápodos, 

atualmente encontrados mais de 17.000 espécies diferentes que estão divididas em quatro 

subclasses: Diplópodos, Sínfilos, Quilópodos e Paurópodos. Destas subclasses apenas o 

Diplópodo enquadrou o maior número de características presentes nos espécimes estudados em 

laboratório. 

 

Palavras-chave: Diplópodo, síntese, bioinseticida. 

 

 

 

DOPAGEM DE PEIXES COM ÓLEOS ESSENCIAIS. XAVIER FILHO, Lauro Xavier 

Filho(Laboratório de Produtos Naturais e Biotecnologia/ITP/UNIT Aracaju- SE); SANTOS, 

Temisson José dos(Laboratório de Catálise, Departamento de Farmácia /ITP/UNIT Aracaju- SE); 

ALMEIDA NETO, Manoel José de(Estagiário Voluntário/ITP/UNIT); OLIVEIRA, Marcela 

Doria de(Estagiária Voluntária/ITP/UNIT) 

 

A dopagem de peixes, uma técnica utilizada pelos índios para a pesca, com a utilização de uma 

substância conhecida como tingui extraída do cipó, onde os peixes ficavam paralisados, sendo 

logo em seguida capturados pelos indígenas. O objetivo deste projeto tem como iniciativa utilizar 

óleos essenciais de diversas plantas em peixes ornamentais, na observação de reações dos 

mesmos. Para a realização deste experimento vão ser utilizados três tipos de óleos essenciais, que 

serão dosados em cinco concentrações diferentes, numa escala de 20ml, 40ml, 60ml, 80ml e 



100ml, e inseridos em dez aquários, contendo um peixe beta, que pertence a família dos 

Anabantídeos, da espécie Betta splendens. Inicialmente será testada a primeira concentração, 

20ml e caso não haja um efeito no peixe, a dosagem utilizada a seguir será a de 100ml, caso 

surgir algum efeito, a concentração será diminuída até encontrar a ideal. O procedimento 

decorrerá de seguinte forma: Primeiro coloca a dosagem estabelecida do primeiro óleo (20ml) em 

um balão volumétrico de um litro, e em seguida este volume vai ser completado com água. Esse 

volume será despejado em um aquário que deve estar limpo, e por último o peixe (que deverá ser 

pesado) vai ser transferido para este recipiente, tendo inicio a cronometragem do tempo de 

exposição que é de 60 minutos. Durante este tempo o peixe será observado e quaisquer alterações 

em seu comportamento deverão ser registradas. Este mesmo procedimento deve ser realizado 

com cada uma das dosagens, lembrando que para cada uma das medidas, devem ser feitas duas 

repetições. Repetindo este experimento da mesma forma com os outros dois óleos essenciais, 

permanecendo com as mesmas concentrações estabelecidas e o mesmo tempo de exposição. 

 

Palavras-chave: dopagem, óleos essenciais, peixes. 

 

 

 

ESTUDOS MICROBIOLÓGICOS E ATIVIDADE BIOLÓGICA DOS GRÃOS DE 

KEFIR. XAVIER FILHO, Lauro Xavier Filho(Laboratório de Produtos Naturais e Biotecnologia 

ITP/UNIT Aracaju – SE); LIMA, Álvaro Silva Lima(ITP/UNIT Aracaju – SE); RODRIGUES, 

Sheyla Alves(Licenciada em Ciências Biológicas e Estudante de Bacharelado em Biomedicina 

ITP/Unit). 

 

Os primeiros povos a conhecer os benefícios à saúde, gerados pelos grãos de Kefir foram os 

caucasianos. Os povos das Montanhas do Cáucaso relacionam esses grãos com longevidade, 

chamando-os de “Grãos do Profeta”, que são passados de mãe para filha durante a cerimônia do 

casamento com significado de fonte de saúde para a nova família. Esses grãos chegaram ao 

conhecimento de outros povos através dos Russos, no final do século XIX, quando alguns 

médicos atribuíram-lhes benefícios no tratamento de pacientes com tuberculose. Nos objetivos 

desse projetos constam: (1) isolamento dos microrganismos presentes nos grãos de Kefir, (2) 

análises bioquímicas dos microrganismos isolados em placa (3) realização de processos 

fermentativos visando alterações de pH e consumo de açúcar durante o crescimento dos grãos em 

massa (4) teste de viabilidade dos Lactobacillus presentes nos grãos de Kefir encapsulado in 

natura, liofilizado e liofilizado encapsulado, (5) análise da atividade antimicrobiana, (6) análise 

da atividade antineoplásica, in vitro, do caldo de açúcar fermentado pelos grãos de Kefir e (7) 

preparação de cápsulas farmacêuticas de Lactobacillus do Kefir com intuito de reposição de 

microbiota intestinal. As fermentações serão realizadas em meio caldo de açúcar mascavo, estéril, 

com inóculo de grãos de kefir, desta avalia-se massa seca, pH, consumo de açúcares redutores e 

total. Por semeio em placa faz-se isolamento das colônias e a técnica de Gran auxilia na 

identificação dos microrganismos presentes nos grãos. Por processos físicos faz-se a liofilização 

dos grãos e testes de encapsulamento. Pela coloração Gran observou-se a presença de bacilos e 

coccos Gran-positivos em lâmina do isolado em placa de ágar sangue e de levedura em lâmina do 

caldo, durante a fermentação houve variação no pH de 3,4, aumento e declínio de massa durante 

um período por adaptação ao meio e consumo de açúcares. Durante a análise do aumento da 

massa dos grãos observou-se faixas de declínio e outra de crescimento que demonstram ser 

relação de adaptação à baixa do pH causada pelo próprio microrganismo ao hidrolisar o açúcar 

presente no caldo. A presença de coccos e bacilos Gran-positivos e leveduras confirmam a 

existência de microrganismos dessas diferentes classes.  

 

Palavras-chave: Kefir, fermentação, antineoplásica. 

 

 

 

PRODUÇÃO DE CELULOSE E HEMICELULOSE POR MICRORGANISMOS. XAVIER 

FILHO, Lauro(Laboratório de Produtos Naturais e Biotecnologia ITP/UNIT Aracaju- SE); 

PRATA, Aléria Vaneska Santos(Estagiária Voluntária /ITP/Unit)MARQUES, Flávia Patrícia de 

Almeida(Estagiária Voluntária /ITP/Unit); GUIMARÃES, Denise de Oliveira(6
o
 Período de 

Licenciatura em Biologia da UFS– Estagiária Voluntária /ITP/Unit) 

 

KOMBUCHA é uma simbiose entre bactérias e leveduras para formar uma biomassa gelatinosa e 

viscosa. Qual é seu efeito medicinal ? Há um enorme tesouro de experiências em relação ao 

Kombucha. Além de seu uso como bebida refrescante, pode-se ler em quase todos os relatos seu 



uso também como remédio. Nos relatos dos tempos mais antigos aos modernos, um grande 

número de doenças são citadas, para as quais o chá de Kombucha é usado e aprovado. O elenco 

alcança desde a indisposição mais inofensiva até as doenças mais sérias. Numerosos médicos e 

cientistas se ocuparam com os efeitos da bebida do Kombucha como remédio caseiro. Muitos 

trabalhos científicos, concernentes ao Kombucha, estão disponíveis. Eles falam de sua eficácia 

terapêutica baseada no ácido glucônico, ácido glucurônico, ácido láctico, ácido acético, assim 

como a vitamina C e o complexo B. Como foi provado, especialmente por pesquisadores russos, 

muitos de seus componentes possuem características antibióticas e de desintoxificação, e elas 

desempenham um papel decisivo nos processos bioquímicos do corpo. Serve como laxante; Evita 

a constipação; Alivia e melhora a artrites e artroses; Limpa o cólon e elimina cálculos da 

vesícula; Elimina as hemorróidas; Melhora a digestão e regula os sucos gástricos; Regula o 

apetite e elimina a gordura corporal excessiva; Melhora a operação do fígado; Baixa o nível de 

colesterol e ácido de úrico, elimina a gota; Baixa a pressão sangüínea; Dá elasticidade para os 

vasos sangüíneos; Combate o reumatismo; Elimina granulações e sedimentações dos rins; Alivia 

a asma e baixa os quadros de bronquites; Alivia a tensão e a pressão arterial. A intenção do 

Projeto é produzir celulose e hemicelulose para a produção de papel a partir do Acetobacter 

xilinum e Kombucha num processo muito mais barato e menos poluente. 

 

Palavras-chave: Kombucha, Vinagre, celulose. 

 

 

 

OTÓLITOS DE PESCADA AMARELA E BRAGALHÃES COMO POSSÍVEL 

NEOFORMADOR ÓSSEO E PARA USO NO TRATAMENTO DE OSTEOPOROSE E 

ARTRITES. XAVIER FILHO, Lauro(Laboratório de Produtos Naturais e 

Biotecnologia/Departamento de Ciências Biológicas/ITP/UNIT/Aracaju -SE); FARINA, Marcos 

Farina(Departamento de Anatomia/Universidade Federal do Rio de Janeiro/Rio de Janeiro -RJ); 

GOMES, Carlos Christian Almeida(Estagiário Voluntário/Curso de Ciências 

Biológicas/ITP/UNIT/Aracaju -SE); CARVALHO, Ludmila Oliveira de Martins(Estagiária 

Voluntária/Curso de Ciências Biológicas/ITP/UNIT/Aracaju -SE); ALMEIDA, Maria de 

Fátima(Estagiária Voluntária/Curso de Ciências Biológicas/ITP/UNIT/Aracaju -SE) 

 

Os otólitos (calcificações ósseas localizadas nos ouvidos dos peixes) das espécies Paulicea 

lutkeni e Cynoscion acoupa estão sendo avaliadas neste projeto como prováveis fontes de cálcio, 

que poderão ser utilizadas como biomateriais neoformadores ósseos, ou seja, como possível 

reconstituidores do osso humano. Outra possibilidade de uso dos otólitos será no tratamento de 

osteoporose, artrites/artroses ou mesmo em outras oses em geral, neste caso, como fonte de cálcio 

propriamente dita. A metodologia utilizada para avaliação do material serão: identificações 

físico-químicas através de absorção atômica. Testes do material proposto, em cobaias 

apresentando os determinados problemas ósseos. Por fim, os resultados serão avaliados por 

profissionais capacitados para averiguação da eficácia do biometrial. Estes mesmos resultados 

serão enviados à instituições que apoiam o projeto. Concluindo ,a maior preocupação do projeto é 

ampliar o número de possibilidade de tratamento na área de neoformação, que ainda é tão pouco 

pesquisada, e as opções de tratamento existentes no mercado são de alto custo para o paciente.  

 

 

Palavras-chave: neoformação; otólitos; peixes. 

 

 

 

PRODUTOS DE COCO, ATIVIDADE ANTIMICROBIANA. XAVIER FILHO, 

Lauro(Laboratório de Produtos Naturais e Biotecnologia-ITP/ UNIT/ Aracaju-se); LIMA, 

Edeltrudes de Oliveira(Departamento de Farmácia /Universidade Federal da Paraíba); DINIZ, 

Ricardo de Carvalho(Estagiário Voluntário / Ciências Biológicas/ITP/Unit) 

 

Cocos nucifera L. é o nome científico do coqueiro e sua família botânica é Arecaceae, 

antigamente chamada de Palmae. A origem do coqueiro, a palmeira tropical que dá o coco, é 

bastante controversa. Uns dizem que ele é oriundo da Índia outros afirmam que é proveniente de 

ilhas do Pacífico; alguns, ainda, o julgam africano; e, para completar, dizem também que já 

existia, em tempos pré-colombianos, na América Central. Como nas demais plantas da família 

das Arecaceae, do coqueiro nada se perde, mas neste caso, o fruto é, essencial e 

fundamentalmente, a parte mais valiosa Da polpa branca, carnuda e oleosa, no interior do fruto, 

extrai-se o leite de coco, o coco ralado e a farinha de coco, amplamente utilizados na culinária, na 



confecção de doces, balas, chocolates e sorvetes. O óleo de coco é largamente usado na indústria 

alimentícia como óleo de mesa, margarina, gordura para frituras e na obtenção de derivados 

como glicerol, glicerina, cosméticos, sabões neutros, sabonetes finos, velas, lubrificantes 

especiais, fluidos para freios hidráulicos de aviões, resinas, detergentes sintéticos, plásticos e 

vidros de segurança empregados nas indústrias da aeronáutica e automobilística. Da combustão 

parcial do mesocarpo se obtém o carvão ativado de larga utilização farmacológica e industrial e o 

negro fumo como componente da indústria da borracha e uma infinidade de outros subprodutos. 

A água de coco é utilizada como bebida, refrescante, nutritiva e terapêutica. A fibra da casca é 

usada na fabricação de cordas, tapetes, esteiras, colchões ortopédicos, vassouras, escovas, 

chapéus, assentos e encostos de veículos, estofamentos de móveis. O pó da casca é utilizado 

como isolante térmico, acústico e principalmente adubo orgânico. Foi coletado 3 kg de pó de 

fibra da cascas de Cocos nucifera e armazenado em recipientes plásticos, desta amostra foi 

retirado 44,53 gr e submetido ao Soxhet para a extração de substância de amostra, o 

procedimento durou +/- 30 hr. Foi feito após, testes com cebolas para comprovar atividades 

mutagênicas do substrato, que durou cerca de 10 dias, e foi observado neste teste, que as cebolas 

que foram submetidas a menores concentrações (água+substrato) tiveram o aparecimento de 

fungo e nas em que a concentração era maior não teve o aparecimento de fungos. 

 

Palavras-chave: coco, antimicrobiano, cebola. 

 

 

 

REPELENTE À BASE DE ÓLEOS ESSENCIAIS DE SACCHAROMYCES CEREVISIAE 

CONTRA AEDES AEGYPTI E OUTROS MOSQUITOS. XAVIER FILHO, 

Lauro(Laboratório de Produtos Naturais e Biotecnologia/ Departamento de Ciências Biológicas/ 

ITP/ UNIT/ Aracaju-SE); LOBO, Iza Maria Fraga(Departamento de Ciências Biológicas/ 

UNIT/Aracaju-SE); FIGUEIREDO, Renan Tavares de(Departamento de Catálise/UNIT/ 

Aracaju-SE); ITALI, Lidia Ferraro(Argentina); JESUS, Sheila Oliveira de(Estagiária Voluntária/ 

Curso de Ciências Biológicas/ ITP/ UNIT/ Aracaju-SE); FREITAS, Taniara Pinheiro 

de(Estagiária Voluntária/ Curso de Ciências Biológicas/ ITP/ UNIT/ Aracaju-SE) 

 

As leveduras são fungos que tem sido utilizados pelo homem há milhares de anos. O pão, a 

cerveja e o vinho representam os produtos mais expressivos do processo de manipulação desses 

microorganismos. Em todos esses processos a levedura de cerveja Saccharomyces cerevisiae teve 

um papel de destaque. O levedo de cerveja é uma das maiores fontes naturais de vitaminas do 

complexo B que juntas trazem inúmeros benefícios para a nossa saúde ajudando na digestão, no 

combate ao cansaço físico, aumentando a resistência do organismo. Entre estes, foi observado 

que as pessoas ao fazerem uso constante do complexo B eliminam as leveduras pela pele, que por 

sua vez, apresentam um papel de repelente contra mosquitos. Com base nestes dados iniciamos 

um processo que envolve a extração dos óleos essenciais da Saccharomises cerevisiae no qual 

foram retirados de 1,5 L , aproximadamente 20ml de óleo essencial uma quantidade considerada 

excelente; já que, para extrair 1L de óleo essencial é necessário uma tonelada de qualquer 

produto bruto, utilizando um extrator de óleos essenciais. Depois foram realizadas a analise 

cromatografica do óleo essencial da levedura de cerveja que apresentou excelentes resultados. 

Pretendemos unir o óleo essencial de Saccharomices cerevisiae, aos óleos essenciais da borra de 

café bem como os extratos de andiroba com o intuito de fazermos um produto que apresente ação 

repelente e inseticida contra mosquitos.  

 

Palavras-chave: levedura, dengue, repelente. 

 

 

 

WORKSHOPP PRODUTOS NATURAIS 

 

PRODUTO À BASE DE ÓLEOS ESSENCIAIS DE ALPINIA SPECIOSA SCHUM; UM 

FITOTERÁPICO PEDIÁTRICO. XAVIER FILHO, Lauro(Laboratório de Produtos Naturais e 

Biotecnologia /ITP/UNIT/Aracaju-se); FIGUERÊDO, Renan Tavares(ITP/UNIT); LIMA, 

Cláudio Moreira de(ITP/UNIT); SEIXAS, Sérgio Ricardo Stuckert(ITP/UNIT); LIMA, Amintas 

Figuerêdo(Estagiário Voluntário /ITP/UNIT); ALMEIDA, Fabrício Tavares C. de(Estagiário 

Voluntário /ITP/UNIT); REIS, Mariana Ribeiro dos(Estagiária Voluntária /ITP/UNIT). 

 

 

 



ESTUDO DE UM NOVO FITOTERÁPICO A PARTIR DA CUSCUTA RACEMOSA 

MART. , PLANTA PARASITA. XAVIER FILHO, Lauro(Laboratório de Produtos Naturais e 

Biotecnologia/Departamento de Ciências Biológicas/ITP/UNIT/Aracaju- SE); SALAZAR, Peky 

Maida Noriega(Departamento de Farmácia /ITP/UNIT/ Aracaju-se); LIMA, Cláudio Moreira 

de(Departamento de Farmácia /ITP /UNIT/ Aracaju-se); MACENA, Wagner 

Gonçalves(Estagiário Voluntário /Curso de Ciências Biológicas /ITP/UNIT/Aracaju-se); SILVA, 

Kenny Rogers Barbosa da(Estagiário Voluntário /Curso de Ciências Biológicas/ITP/UNIT/ 

Aracaju-se); CARVALHO, Euler Nabuco de Silveira(Curso de Farmácia/ITP/UNIT/ Aracaju-se); 

OLIVEIRA, Rubia Pinto de(Curso de Farmácia /ITP/UNIT/ Aracaju-se); SANTOS NETA, Lúcia 

Almeida dos(Curso de Farmácia /ITP/UNIT/ Aracaju-se)  

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO E SÍNTESE DE SUBSTÂNCIAS EXPELIDAS PELOS DIPLÓPODOS 

PARA OBTENÇÃO DE UM COSMÉTICO MASCARADOR DE VITILIGO, FIXADOR 

DE PERFUME, POSSÍVEL BIOINSETICIDA E UM NOVO ANTIBIÓTICO. XAVIER 

FILHO, Lauro(Laboratório de Produtos Naturais e Biotecnologia/ Departamento de Ciências 

Biológicas/ ITP/ UNIT/ Aracaju-SE); LOBO, Iza Maria Fraga(Departamento de Ciências 

Biológicas/ UNIT/Aracaju-SE); FONTANETTI, Carme S.(Departamento de Biologia/ Instituto 

de Biociências da UNESP/ São Paulo-SP); PEREIRA, Eugênia C.(Departamento de Ciências 

Geogáficas/ UFPE/ Recife-PE); SILVA, Nicácio Henrique da(Departamento de Ciências 

Geogáficas/ UFPE/Recife-PE); ALBUQUERQUE JÚNIOR, Ricardo Luiz C.(Departamento de 

Odontologia/ UNIT/ Aracaju-SE); TORRES, Ana Cecília Marques(Estagiária Voluntária/ Curso 

de Ciências Biológicas/ ITP/ UNIT/ Aracaju-SE); PEREIRA, Mônica Barros(Estagiária 

Voluntária/ Curso de Ciências Biológicas/ ITP/ UNIT/ Aracaju-SE) 

 

 

 

DOPAGEM DE PEIXES COM ÓLEOS ESSENCIAIS. XAVIER FILHO, Lauro(Laboratório 

de Produtos Naturais e Biotecnologia/ITP/UNIT Aracaju- SE); SANTOS, Temisson José 

dos(Laboratório de Catálise - Departamento de Farmácia /ITP/UNIT Aracaju- SE); ALMEIDA 

NETO, Manoel José de(Estagiário Voluntário/ITP/UNIT); OLIVEIRA, Marcela Doria 

de(Estagiária Voluntária/ITP/UNIT) 

 

 

 

ESTUDOS MICROBIOLÓGICOS E ATIVIDADE BIOLÓGICA DOS GRÃOS DE 

KEFIR. XAVIER FILHO, Lauro(Laboratório de Produtos Naturais e Biotecnologia ITP/UNIT 

Aracaju – SE); LIMA, Álvaro Silva(ITP/UNIT Aracaju – SE); RODRIGUES, Sheyla 

Alves(Licenciada em Ciências Biológicas e Estudante de Bacharelado em Biomedicina -

ITP/UNIT) 

 

 

 

PRODUÇÃO DE CELULOSE E HEMICELULOSE POR MICRORGANISMOS. XAVIER 

FILHO, Lauro(Laboratório de Produtos Naturais e Biotecnologia ITP/UNIT Aracaju- SE); 

PRATA, Aléria Vaneska Santos(Estagiária Voluntária /ITP/UNIT); MARQUES, Flávia Patrícia 

de Almeida(Estagiária Voluntária/ITP/UNIT); GUIMARÃES, Denise de Oliveira Guimarães (6
o
 

Período de Licenciatura em Biologia da UFS – Estagiária Voluntária /ITP/UNIT)  

 

 

 

OTÓLITOS DE PESCADA AMARELA E BRAGALHÃES COMO POSSÍVEL 

NEOFORMADOR ÓSSEO E PARA USO NO TRATAMENTO DE OSTEOPOROSE E 

ARTRITES. XAVIER FILHO, Lauro(Laboratório de Produtos Naturais e 

Biotecnologia/Departamento de Ciências Biológicas/ITP/UNIT/Aracaju -SE); FARINA, 

Marcos(Departamento de Anatomia/Universidade Federal do Rio de Janeiro/Rio de Janeiro -RJ); 

GOMES, Carlos Christian Almeida(Estagiário Voluntário/Curso de Ciências 

Biológicas/ITP/UNIT/Aracaju -SE); CARVALHO, Ludmila Oliveira de Martins(Estagiária 

Voluntária/Curso de Ciências Biológicas/ITP/UNIT/Aracaju -SE); ALMEIDA, Maria de 

Fátima(Estagiária Voluntária/Curso de Ciências Biológicas/ITP/UNIT/Aracaju -SE) 

 

 



 

PRODUTOS DE COCO, ATIVIDADE ANTIMICROBIANA. XAVIER FILHO, 

Lauro(Laboratório de Produtos Naturais e Biotecnologia-ITP/ UNIT/ Aracaju-se); LIMA, 

Edeltrudes de Oliveira(Departamento de Farmácia /Universidade Federal da Paraíba); DINIZ, 

Ricardo de Carvalho(Estagiário Voluntário/ Ciências Biológicas/ITP/UNIT) 

 

 

 

REPELENTE À BASE DE ÓLEOS ESSENCIAIS DE SACCHAROMYCES CEREVISIAE 

CONTRA AEDES AEGYPTI E OUTROS MOSQUITOS. XAVIER FILHO, 

Lauro(Laboratório de Produtos Naturais e Biotecnologia/ Departamento de Ciências Biológicas/ 

ITP/ UNIT/ Aracaju-SE); LOBO, Iza Maria Fraga( Departamento de Ciências Biológicas/ UNIT/ 

Aracaju-SE); FIGUEIREDO, Renan Tavares de(Departamento de Catálise/UNIT/ Aracaju-SE); 

ITATI, Lidia Ferraro(Argentina); JESUS, Sheila Oliveira de(Estagiária Voluntária/ Curso de 

Ciências Biológicas/ ITP/ UNIT/ Aracaju-SE); FREITAS, Taniara Pinheiro de(Estagiária 

Voluntária/ Curso de Ciências Biológicas/ ITP/ UNIT/ Aracaju-SE). 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DE UM GEL GINECOLÓGICO, CONTENDO ÓLEOS 

ESSENCIAIS DAS FOLHAS DE CYMBOPOGON CITRATUS. XAVIER FILHO, 

Lauro(Laboratório de Produtos Naturais e Biotecnologia/ Departamento de Ciências Biológicas/ 

ITP/ UNIT/ Aracaju-SE); LIMA, Cláudio Moreira de(Departamento de Farmácia /ITP /UNIT/ 

Aracaju-se); SMÉRA, Fábio Rios(Aluno Voluntário Farmácia /ITP/UNIT); MACEDO, João 

Paulo(Aluno Voluntário Farmácia/ITP/UNIT). 

 

 

 

PRODUÇÃO DE BIODÍSEO A PARTIR DE FEVILLEA TRILOBATA L. E POSSÍVEL 

APLICAÇÃO FARMACOLÓGICA. XAVIER FILHO, Lauro(Laboratório de Produtos 

Naturais e Biotecnologia/ Departamento de Ciências Biológicas/ ITP/ UNIT/ Aracaju-SE); 

ARAÚJO, Paulo Mário Machado(ITP/UNIT); LIMA, Amintas Figuerêdo(Estagiário Voluntário 

/ITP/UNIT); ALMEIDA, Fabrício Tavares C. de(Estagiário Voluntário /ITP/UNIT). 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE CONTROLE SERVO-VISUAL PARA 

ROBÔS MÓVEIS. SOUZA, Carlos Alberto Bezerra de; FREIRE, Eduardo Oliveira(Curso de 

Ciência da Computação, UNIT). 

 

Projeto de pesquisa que vem dar continuidade aos projetos: Estudo e Aplicações de Técnicas de 

Processamento de Imagens na Robótica e Estudo e Aplicações de Técnicas de Visão 

Computacional na Robótica, também vinculados ao Grupo de Pesquisa em Automação, que 

foram desenvolvidos no passado. Tem como objetivo utilizar o robô móvel, o sistema de 

teleoperação e as ferramentas de processamento de imagens e visão computacional já 

desenvolvidas em projetos de iniciação científica e trabalhos de conclusão de curso anteriores, 

para desenvolver um sistema de controle servo-visual que permita conduzir um robô móvel até o 

seu destino enquanto evita obstáculos que podem estar em seu caminho. O projeto baseou-se no 

estudo de materiais já desenvolvidos (robô móvel, sistema de teleoperação, ferramentas de 

processamento de imagens e visão computacional) em projetos anteriores, do sistema de 

reconhecimento e classificação visual de objetos e referências geométricas, adaptando-se às 

necessidades do sistema de controle servo-visual e da pesquisa bibliográfica para dar suporte à 

pesquisa. Como este projeto está em fase de desenvolvimento, ainda não foram obtidos muitos 

resultados. Entretanto, já foram realizados a análise das ferramentas disponíveis para 

processamento de imagens e visão computacional e o desenvolvimento de algoritmos para 

determinação da posição do robô, obstáculo e ponto de destino. Diante disso, esperamos que esse 

projeto possa vir a ser a base para desenvolver no futuro um time de futebol de robôs na UNIT e 

que possa incentivar a iniciação científica entre os alunos, ajudando a criar novos pesquisadores. 

(PROBIC) 

 

Palavras-chaves: processamento de imagens, robôs móveis, controle servo-visual. 

 

 



 

GERENCIAMENTO DE SISTEMAS BASEADO EM AGENTES MOVEIS 

INTELIGENTES. CARVALHO, Antonio Jorge Vilas Bôas; co-autor: SIMÕES, Marcos(Curso 

de Ciência da Computação, UNIT) 

 

Titulo parte do Projeto de Iniciação Cientifica do PROBIC, SNMP e RMON em Agentes Móveis 

Inteligentes para Gerência de Redes. O gerenciamento de Sistemas de redes de computadores é 

uma tarefa de extrema importância atualmente, da qual pode depender o futuro dos negócios de 

uma empresa, e é confirmado que a gerencia de redes não é uma tarefa simples.Com o 

crescimento atual das redes corporativas, o antigo paradigma de comunicação baseado no modelo 

cliente-servidor deixa muito a desejar, principalmente no desempenho e no custo dessa 

arquitetura para prover o mesmo. Para tentar solucionar esse problema foi proposto um novo 

paradigma baseado em agentes que visa dar mobilidade de código provendo assim maior 

flexibilidade do servidor e uso da largura de banda, trazendo vários beneficio na gerencia de 

redes de computadores. 

 

Palavras-chaves: Gerência, Agentes Moveis, Rede 

 

 

 

FRAMEWORK DE SUPORTE À MOBILIDADE DE CÓDIGO NA PLATAFORMA 

DOTNET. REZENDE, Flavio de Matos; co-autor: SIMÕES, Marcos( Curso de Ciência da 

Computação, UNIT) 

 

Titulo parte do Projeto de Iniciação Cientifica do PROBIC, SNMP e RMON em Agentes Móveis 

Inteligentes para Gerência de Redes, que tem como objetivo da suporte aos Agentes Móveis em 

uma rede de computadores onde cada maquina da rede deve promover uma ambiente de 

execução seguro e de proteção aos agentes móveis, para que os mesmos tenham a capacidade 

básica de migrar de um HOST para outro, ou seja, Um agente pede que seu servidor o transporte 

para um outro HOST remoto, e o servidor deve então desativar o agente, guardar seu estado, e 

enviá-lo ao servidor da maquina remota. O servidor destino deve então, restaurar o estado do 

agente e reativá-lo, completando a migração. Para tal escolhemos a plataforma da Microsoft 

chamada DOTNET ( .NET) com a linguagem chefe da plataforma chamada CShap(C#) que tem 

como papel principal oferecer um conjunto de ferramentas para implantação de aplicações de 

rede e web , Por ser um plataforma nova a pesquisa esta sendo feita através do help do Microsoft 

Visual Studio .NET e do Microsoft .NET Framework SDK que tem uma boa documentação de 

suporte ao projeto 

 

Palavras-chaves: framework, dotnet, cshap  

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE CONTROLE SERVO-VISUAL PARA 

ROBÔS MÓVEIS. BEZERRA JÚNIOR, Murilo Alves(Curso de Ciência da Computação, 

UNIT) FREIRE, Eduardo Oliveira(Orientador, Curso de Ciência da Computação, UNIT). 

 

Atualmente, o uso de sistemas de controle servo-visuais concentra-se nas instituições de 

pesquisa, pois é uma linha de pesquisa muito recente. No entanto, existe um grande volume de 

pesquisas realizadas nesta área devido às inúmeras vantagens que a implementação destes 

sistemas pode trazer para a área de robótica, permitindo a construção de robôs mais “inteligentes” 

e flexíveis, com grande aplicabilidade em indústrias, escritórios e residências. No momento, uma 

das aplicações mais conhecidas é o “Futebol de Robôs”. Controle servo-visual consiste em 

controlar um sistema baseado em informação visual disponibilizada por uma câmara de vídeo. 

Inicialmente, foi realizado um estudo de tudo que já foi desenvolvido (robô móvel, sistema de 

teleoperação, ferramentas de processamento de imagens e visão computacional). Em seguida, 

iniciou-se o estudo do sistema de reconhecimento e classificação visual de objetos e referências 

geométricas, que está sendo adaptado às necessidades do sistema de controle servo-visual em 

desenvolvimento. Finalmente, será desenvolvido o algoritmo de controle servo-visual, e 

realizados os experimentos de validação do algoritmo proposto no LAC (Laboratório de 

Automação e Controle) do ITP, onde estará disponível o computador, a webcam e o robô móvel. 

Até o momento, foi analisado, corrigido e convertido para linguagem de programação ‘C++’ o 

aplicativo de teleoperação do robô móvel. Tal aplicativo havia sido desenvolvido anteriormente 

em outra linguagem de programação e ainda apresentava alguns erros. Iniciaram-se também os 



estudos para o desenvolvimento do sistema de controle do robô. Com o novo aplicativo, os 

problemas foram resolvidos e agora se utiliza uma linguagem mais universal e adequada ao 

desenvolvimento científico. O próximo passo é implementar o sistema de controle do robô 

móvel. 

 

Palavras-chaves: robótica, robô móvel, controle servo-visual. 

 

 

 

ESTUDOS PRELIMINARES PARA A REMOÇÃO CATALITICA DE COMPOSTOS 

ORGÂNICOS VOLATEIS DE CORRENTES GASOSAS. MARTINS, Carolina
1
; MOTA, 

Raquel Maria da 
1
; BOAVENTURA, Juliana Santana

1
; FIGUEIREDO, Renan Tavares

2
;
 

RAMOS, André Luis Dantas
2
 

 
1
 Aluna do 4

0
 período do curso de Engenharia Ambiental, UNIT 

2
 Laboratório de Cinética e Processos Catalíticos, ITP/UNIT 

 

Compostos Orgânicos Voláteis (COVs) são aqueles que possuem pressão de vapor considerável à 

temperatura ambiente. As principais fontes destes compostos são as indústrias químicas. Alguns 

destes compostos são nocivos para a saúde humana. Outros causam alguns impactos ambientais 

globais, tais como a formação de névoa fotoquímica. Desta maneira, as emissões de compostos 

tóxicos devem ser controladas e, de preferência, eliminadas. Para isto existem diversas soluções 

tecnológicas. A principal delas é a combustão catalítica destes compostos. O presente projeto 

pretende estudar este tipo de processo, utilizando a cromatografia gasosa para monitoramento da 

concentração dos reagentes e produtos convertidos, a fim de verificar a eficiência do catalisador 

para a conversão. Neste trabalho, foram determinadas condições preliminares para estudo desta 

reação, incluindo a escolha dos compostos a serem estudados e condições experimentais. Buscou-

se, na literatura, os limites de emissão permitidos para uma série de compostos orgânicos 

voláteis. A partir daí, foram realizados cálculos de pressão de vapor destes compostos para várias 

temperaturas, utilizando a equação de Antoine e o Microsoft Excel como ferramenta. Baseando-

se na temperatura que produz a pressão de vapor correspondente ao limite de tolerância do 

composto, foram escolhidos os compostos mais promissores a serem estudados no projeto. Foi 

feito também um levantamento bibliográfico da técnica de cromatografia gasosa, a fim de 

determinar a coluna mais adequada para separação e o detector a ser utilizado. Dentre os diversos 

compostos orgânicos voláteis estudados, foram escolhidos o tolueno e o clorobenzeno, visto que 

a temperatura de trabalho é perfeitamente possível de se atingir em laboratório (13,5 e 18,5
0
 C, 

respectivamente) e porque são moléculas-modelo para representar a maioria dos compostos 

orgânicos voláteis: os compostos clorados e hidrocarbonetos aromáticos. Foi verificado que o 

detector de ionização em chamas (FID) seria o mais adequado para quantificar os reagentes e 

produtos por cromatografia gasosa, por ser altamente sensível aos compostos orgânicos 

ionizáveis. Devido a sua eficiência e ao fato de se trabalhar em baixas concentrações de 

substâncias, será utilizada a coluna capilar para contabilização da conversão do composto. 

 

palavras-chave: Compostos Orgânicos Voláteis, Cromatografia Gasosa 

 

 

 

ANÁLISE COMPARATIVA DA VARIAÇÃO GEOGRÁFICA DE ABELHAS 

AFRICANIZADAS (APIS MELLIFERA L.) NO BRASIL. AVELAR, Juliana Boaventura; 

MELO, Márcia Carvalho(Alunas do Curso de C. Biológicas - UNIT); ARAÚJO, Edilson Divino 

de(Orientador, Curso de C. Biológicas – UNIT). 

 

Em 1956, abelhas melíferas de uma subespécie africana (Apis mellifera scutellata) foram 

importadas para o Brasil com o intuito de melhorar as características produtivas de A mellifera 

existentes no Brasil, desde a introdução de subespécies européias no século 19 . A subsequente 

expansão das abelhas africanas, hibridadas com as subespécies européias, pela América do Sul, 

Central e América do Norte, exemplificam um dos mais fascinantes eventos de expansão no 

estudos de populacional. O trabalho em desenvolvimento pretende fornecer informações sobre a 

dinâmica da variação geográfica, essenciais para diversos estudos relacionados à conservação e 

biologia populacional. O estudo de novos dados morfométricos de populações locais de abelhas 

africanizadas pretende avaliar a manutenção dos padrões espaciais ao longo do tempo. Estão 

sendo analisados, utilizando estereomicroscópio, 12 caracteres das asas de abelhas africanizadas. 

Ao final do Projeto serão analisadas cerca de 40 amostras de Apis mellifera de diferentes 



localidades do Brasil, utilizando 25 operárias para as análises morfométricas. Os dados obtidos 

estão sendo analisados utilizando-se métodos multidimensionais de estatística. Existindo 

diferença significativa entre as populações amostradas, serão desenvolvidas análises de 

autocorrelação espacial, que serão comparadas com outras existentes na literatura. Até o 

momento, foram medidas as asas de abelhas africanizadas pertencentes a 08 localidades: Rio 

Claro – SP, Itabuna – BA, Aracaju – SE, Jataí – GO, Israelândia – GO, Guarujá-Mirim – RO, 

Sinop – MT e Juazeiro – BA. Uma análise preliminar indicou a existência de diferença 

significativa entre as populações. Uma vez que o Projeto ainda encontra-se em andamento, as 

análises preliminares ainda são pouco significativas para qualquer inferência sobre a variação 

geográfica em Apis mellifera no Brasil. No entanto, as análises multidimensionais e de 

autocorrelação espacial realizadas por diversos autores demonstraram a existência de um padrão 

espacial formado por um gradiente com valores decrescentes no sentido sul-norte para os 

caracteres relacionados ao tamanho da asa devido a forma de expansão das abelhas africanizadas 

no Novo Mundo. Por outro lado, existem ainda muitas dúvidas sobre a dinâmica da expansão das 

abelhas africanizadas que poderiam ser facilmente elucidadas por meio de um estudo 

comparativo da estrutura populacional, objetivo desse Projeto de pesquisa. (UNIT- PROBIC) 

 

Palavras – Chave: Abelhas Africanizadas; Auto Correlação Espacial; Morfometria 

 

 

 

ESTUDOS PRELIMINARES DA PROTEÇÃO DA PROLE POR MEIO DA SECREÇÃO 

DA GLÂNDULA DE DUFOUR EM POLISTES CANADENSIS CANADENSIS 

(HYMENOPTERA: VESPIDAE)
1
. SANTANA, Amanda Sales

2
; GOIS, Antonia Carmen S.; 

2
; 

RAPOSO-FILHO, José Roque
3
; SILVA, Maria Nei da

3
. 

 

Em regiões tropicais e neotropicais, as formigas são importantes predadores das crias de vespas 

sociais, especialmente daquelas cujos adultos constróem ninhos stelocyttarous, gymnodomous. 

Polistes é um dos cinco gêneros que usualmente constrói ninho com favo exposto sustentado por 

pedúnculo e que desenvolveu estratégias de defesa, do tipo barreira protetora, contra formigas. 

Uma delas é a do comportamento das fêmeas adultas de fricção do gáster contra a superfície 

superior e pedúnculo do ninho, onde deixam uma secreção repelente de formigas. A outra 

estratégia de defesa está relacionada com a secreção da glândula de Dufour que envolve os ovos. 

Nos Vespidae, durante a postura, o ovo colocado em uma das células vazias do favo é envolvido 

pela secreção da glândula de Dufour que facilita a ovoposição, forma uma plataforma onde a 

larva pode se fixar e crescer, funciona como local de armazenamento e sustentação de alimentos 

sólidos e líquidos consumidos por larvas e adultos e, em algumas espécies, forma uma barreira 

protetora contra o ataque de formigas aos ovos. Com a finalidade de se testar a função da 

secreção de Dufour na predação de ovos de Polistes por formigas Pheidole sp, foram realizados 

estudos com 144 ovos, 64 tratados e 80 não tratados, provenientes de 10 colônias de Polistes 

canadensis canadensis em todos os estágios de seus ciclos de desenvolvimento. Os trabalhos no 

campo foram desenvolvidos na Sede da EMBRAPA –CPATC – Centro de Pesquisa 

Agropecuária dos Tabuleiros Costeiros em Aracaju, SE (10º 55’ 56” S, 31º 04’ 23”), onde P. c. 

canadensis é comum, e as manipulações, no Laboratório de Comportamento Animal da UNIT, 

próximo a EMBRAPA. Os imaturos, exceto ovos, foram retirados das colônias e, sob 

estereomicroscópio, aproximadamente metade dos ovos de 10 ninhos ativos foi aleatoriamente 

deixada intacta e a secreção gelatinosa que envolvia os demais foi retirada por meio de um pincel 

umedecido com água destilada. Para facilitar as observações no campo, as células que continham 

ovos tratados foram marcadas com tinta acrílica atóxica. Cada ninho, assim tratado, foi colocado 

a 50 cm de um ninho de formiga quando, então, foram registrados o número e o tempo de ataques 

aos ovos. Esses testes demonstraram que a retirada da secreção gelatinosa que recobre os ovos, os 

tornaram mais vulneráveis ao ataque das formigas, bem como permitiu que fossem levados do 

ninho mais rapidamente do que os ovos não tratados. 

 

 

 

PARASITOLOGIA GERAL ENDEMICIDADE DA ESQUISTOSSOMOSE URBANA E 

INVESTIGAÇÃO DA FONTE DE INFECÇÃO NO MUNICIPIO DE ESTÂNCIA E 

REGIÃO LITORÂNEA DO ABAÍS -SE ( 2002). VIEIRA, Silvânia Rocha dos Santos¹; 

GONÇALVES, Hortência de Abreu²; (orientadora), JERALDO, Verónica de Lourdes Sierpe³. 

 

1- Aluna do Curso de Ciências Biológicas Modalidade Médica- Biomedicina, Centro de Ciências 

Biológicas e da Saúde- CCBS, Universidade Tiradentes-UNIT-SE; 2- Mestre em Ciências 



Sociais, Mestre em Geografia- Centro de Ciências do Homem e da Natureza- CCHN- 

Universidade Tiradentes-UNIT-SE; 3- Doutora em Parasitologia- Centro de Ciências Biológicas 

e da Saúde- CCBS- Universidade Tiradentes- UNIT-SE 

 

A esquistossomose é uma parasitose produzida por Trematoda do gênero Schistosoma, 

popularmente conhecida como barriga d'água, doença dos caramujos e xistossomose. Ocorre 

através da penetração das cercárias na pele ou mucosa, pelos pés e pernas por serem áreas do 

corpo humano que freqüentemente encontram-se em contato com águas contaminadas. A 

pesquisa objetivou analisar os aspectos epidemiológicos e fontes de infecção da esquistossomose 

mansônica, nas imediações do rio Piauitinga e região litorânea do Abaís, Estância-Sergipe. A sua 

relevância encontra-se representada nos planos sociais e econômicos, principalmente pela 

implantação do programa do controle de vigilância epidemiológica para esse helminto no referido 

município em janeiro de 2001, o qual tem verificado as infecções decorrentes desse parasito e 

suas diversas variáveis, considerando a zona urbana e a litorânea. Pesquisa analítica e explicativa 

de base bibliográfica impressa e digital, considerando obras recentes sobre o assunto. Os dados 

de campo foram obtidos através da coleta de material fecal, ficha de investigação do pesquisado e 

entrevistas informais, como também na forma de dados quantificados fornecidos pela Secretaria 

Municipal de Saúde e Secretaria do Meio Ambiente. Para a identificação de ovos de Schistosoma 

mansoni, foram utilizados os métodos de Hoffmann, Pons e Janner, em 1000(mil) amostras 

fecais no Laboratório de Análises Clínicas de Estância LTDA. Constatou-se um número relevante 

de amostras positivas, em crianças e adultos decorrente de focos peridomiciliares localizados em 

valas de irrigação de hortas, açudes, áreas de pesca, reservatório de água e locais de brincadeiras 

infantis nos pequenos córregos e proximidades do rio Piauitinga. A esquistossomose apresenta-se 

como um grave problema de saúde pública em Sergipe, principalmente na área do município de 

Estância, com características endêmicas necessitando de medidas profiláticas de saneamento 

básico, com conseqüente conscientização da comunidade sobre a gravidade dessa patologia, 

através de agentes de saúde munidos de cartilhas explicativas. 

 

 

 

AS AVES DE UM REMANESCENTE DE ECOSSISTEMA DE CERRADO NO ESTADO 

DE SERGIPE. SILVA, Luis Jean Rozendo da; MOTA, Galvani Alves(Alunos do curso de 

Ciências Biológicas, UNIT); SOUSA, Marcelo Cardoso de(Orientador, curso de Ciências 

Biológicas , UNIT).
 

 

O domínio dos Cerrados é a segunda maior região morfoclimática da América do Sul 

abrangendo, principalmente, os estados da região central do Brasil. Entretanto, alguns encraves 

desse bioma também podem ser encontrados na Região Norte, em alguns estados do sudeste e no 

nordeste do país. Alguns autores admitem a existência de pequenas áreas disjuntas de Cerrado no 

nordeste, permeando a região das Caatingas ou como área de transição entre a Caatinga e a Mata 

Atlântica. Em Sergipe, as áreas relictuais de Cerrado ocorrem no antigo terraço marinho 

representado pela formação geológica do grupo barreiras, próximo ao litoral, o que sugere que o 

Cerrado teve sua distribuição expandida até bem próximo à costa Atlântica. O objetivo principal 

deste trabalho é gerar informações sobre esse ecossistema no Estado de Sergipe uma vez que boa 

parte dos Cerrados foram destruídos sem ao menos terem sido parcialmente conhecidos, verificar 

a diversidade de espécies e os efeitos da fragmentação e isolamento do Cerrado sobre a avifauna. 

A partir de dezembro de 1999, 7 visitas foram feitas às imediações de 11
o
12’ S e 37

o
15’ W, no 

município de Itaporanga. Com o auxílio de binóculos 126 espécies foram observadas e 

identificadas, dentre elas Cypsnagra hirundinacea, Porphyrospiza caerulescens, Thamnophilus 

torquatus, Lepidocolaptes angustirostris, Piranga flava e Cariama cristata que são espécies 

relacionadas ao Cerrado. Por serem áreas diminutas, se comparadas às dimensões do bioma, 

completamente isoladas das áreas núcleo, e encravadas na região das antigas Florestas 

Estacionais que caracterizavam a região, a composição avifaunística da área em estudo é 

influenciada e representada por elementos florestais e outros generalistas ou de paisagens abertas. 

Contudo a presença de pelo menos 8 espécies típicas do Cerrado evidenciou uma possível rota de 

migração de algumas espécies de outras áreas do domínio dos Cerrados e que a destruição das 

florestas do estado permitiu a expansão de espécies de áreas abertas do interior em direção ao 

litoral. A manutenção e proteção dos fragmentos seria extremamente importante para responder 

se, a longo prazo, as áreas relictuais de Cerrado de Sergipe seriam suficientes ou não para abrigar 

algumas espécies típicas ou se as mesmas se tornarão extintas.  

 

(Órgão financiador: UNIT) 
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COMPORTAMENTO DE NIDIFICAÇÃO E SUCESSO REPRODUTIVO DE 

MISCHOCYTTARUS (HAPLOMETROBIUS) SP EM DUAS LOCALIDADES NO 

MUNICÍPIO DE ARACAJU – SE. FERNANDES, Alexandre de Queiroz; LIMA, Anderson 

Donald(Alunos do Curso de C. Biológicas - UNIT); ARAÚJO, Edilson Divino de; RAPOSO-

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

 

Vários aspectos do comportamento de nidificação das vespas sociais podem ser modificados por 

pressões e variações nas condições ambientais que, aliados a outros fatores, levam-nas a construir 

seus ninhos em locais que variam de acordo com a disponibilidade de substratos no ambiente. A 

escolha do substrato pode influenciar diretamente o sucesso reprodutivo das colônias, uma vez 

que nem todos os substratos utilizados como locais de nidificação oferecem as condições 

necessárias ao desenvolvimento do ciclo das colônias. Foram acompanhadas 68 colônias de 

Mischocyttarus sp durante o primeiro semestre de 2002 no município de Aracaju - SE, sendo 33 

colônias localizadas no Parque da Sementeira e 35, no Campus II da Universidade Tiradentes. O 

desenvolvimento desses ninhos ativos, previamente mapeados, foi acompanhado por meio de 

observação direta e foram registrados a atividade das colônias, localização, altura em relação ao 

solo, orientação, local e substrato de nidificação. Das colônias acompanhadas no Campus II da 

UNIT, 4 utilizaram como substrato de nidificação folha de Ficus sp e 4 encontravam-se em folha 

de Acalypha sp e, em ambos os casos, completaram seus ciclos de desenvolvimento. Das 25 

colônias encontradas em amendoeiras (Terminalia catappa), todas utilizaram folha como 

substrato de nidificação: 14 (56%) foram perdidas, antes da fase de pós-emergência, em 

decorrência da queda das folhas, 11 (44%) chegaram à pós-emergência e apenas uma completou 

o ciclo de desenvolvimento. As colônias do Parque da Sementeira utilizaram 10 plantas 

diferentes como substrato de nidificação e apenas 10 colônias, em diferentes plantas, foram 

perdidas devido a queda de folhas antes do final dos ciclos de desenvolvimento. Estes resultados 

evidenciam que o sucesso reprodutivo para as vespas dessa espécie está diretamente relacionado 

à disponibilidade de substratos adequados à nidificação. No Campus II da UNIT, onde a 

diversidade florística é baixa e as folhas grandes de amendoeira representam um dos principais 

locais de nidificação, o sucesso reprodutivo é muito baixo e a perda de ninhos pode resultar numa 

diminuição drástica do número efetivo da população e posterior declínio da diversidade genética 

populacional, o que comprometerá a viabilidade da espécie nestas áreas. Trabalho financiado pela 

UNIT. 

 

 

 

ANIMAIS UTILIZADOS NA MEDICINA POPULAR DE SERGIPE. TORRES, Ana Cecília 

Marques; REZENDE, Andréa de Fátima da Silva; AVELAR, Juliana Boaventura; JESUS, Sheila 

Oliveira de(Alunas do curso de Ciências Biológicas UNIT); SOUSA, Marcelo Cardoso 

de(Orientador, curso de Ciências Biológicas, UNIT) 

 

Os estudos relacionados à medicina natural em Sergipe são, em quase sua totalidade, 

desenvolvidos a partir das pesquisas com plantas medicinais. A utilização de animais para fins 

medicinais, por sua vez, tem recebido muito pouca atenção embora seja um fenômeno 

transcultural amplamente difundido em algumas regiões do país e do mundo, figurando, 

inclusive, nas farmacopéias científicas e populares. O presente trabalho tem dois objetivos 

principais. O primeiro é detectar a utilização de animais na medicina popular no Estado de 

Sergipe identificando as partes utilizadas, sua posologia e indicação. O segundo é verificar se uso 

dos animais medicinais constitui-se numa ameaça á conservação das espécies. Um total de 15 

entrevistas foram realizadas, baseadas no método “generativo”, com curandeiros e líderes 

comunitários entendidos em remédios caseiros nos municípios de Itabaiana, Campo do Brito, 

Propriá, Areia Branca e Itaporanga. Até o momento, foram detectados 23 animais, ou parte 

desses, utilizados para o tratamento de diversas afecções, com registros dos respectivos modos de 

aplicação e posologia para o tratamento. Dentre os principais aspectos relacionados aos animais 

medicinalmente utilizados, destaca-se a grande variedade de mamíferos, aves, répteis, anfíbios, 

insetos e de outros invertebrados e, que, nenhum animal utilizado em Sergipe encontra-se sob 

ameaça de extinção. Conclui-se que a utilização dos animais por populações tradicionais 

constitui-se numa estratégia adaptativa ao meio ambiente e que, muitas vezes, os recursos 

utilizados são um dos poucos disponíveis por grande parte da população humana que não tem 

acesso a medicina oficial e seus recursos terapêuticos modernos.  



 

 Palavras-Chave: Medicina popular, Animais, Sergipe. 

 

 

 

ASPECTOS SOBRE A NIDIFICAÇÃO DE VESPAS SOCIAIS NO PARQUE DA 

SEMENTEIRA - MUNICÍPIO DE ARACAJU (SE). FERNANDES, Alexandre de Queiroz; 

LIMA, Anderson Donald(Alunos do Curso de C. Biológicas - UNIT); ARAÚJO, Edilson Divino 

de; RAPOSO-FILHO, José Roque(Orientadores, Curso de C. Biológicas – UNIT). 

 

Este trabalho teve como objetivo caracterizar os locais de nidificação de vespas sociais e verificar 

se existe alguma preferência de substrato e/ou local de nidificação e se existe alguma diferença 

significativa, com relação a estes aspectos, entre os gêneros ocorrentes nessa localidade. Os 

trabalhos foram conduzidos no Parque da Sementeira, entre os meses de fevereiro e março de 

2002. O censo dos ninhos foi realizado numa área de 4.522 m
2
. Foram computados os dados de 

atividade dos ninhos, altura, orientação, local e substrato de nidificação em plantas com altura 

acima de 1,30m, e em edificações humanas. Estimou-se a diversidade dos locais de nidificação 

(plantas e edificações humanas) e a distribuição dos ninhos. Foram coletados dados de 169 

ninhos distribuídos em 15 gêneros de plantas e em 11 edificações humanas. Do total de ninhos 

encontrados, 52,02% pertenciam ao gênero Mischocyttarus, 45,56% ao gênero Polistes e 2,37% 

ao gênero Polybia. Nas plantas a maior abundância de ninhos foi encontrada em mandacaru 

(Cereus sp) e a distribuição das vespas não parece ser aleatória entre os gêneros Polistes e 

Mischocyttarus. Foram encontrados na área apenas 4 ninhos de Polybia, distribuídos em 4 

espécies diferentes de plantas. A altura média de fixação dos ninhos foi de 2,00 m para os ninhos 

do gênero Mischocyttarus. Em Polistes a altura média foi de 2,40 m. Os ninhos de Polybia 

encontravam-se aderidos a galhos ou folhas, numa altura média de 2,52 m. Os ninhos de Polistes 

concentraram-se em varandas e beirais das edificações de alvenaria. A pequena incidência de 

ninhos de espécies do gênero Polybia dificulta as análises sobre os locais de nidificação para esse 

gênero. Os dados não fornecem muitas evidências que expliquem a preferência dos 

Mischocyttarus em nidificar em plantas. Contudo, algumas hipóteses podem ser sugeridas: 

Mischocyttarus são vespas pouco agressivas e geralmente apresentam um comportamento de 

defesa baseado na retração. Plantas exóticas, como a amendoeira (Terminalia catappa), também 

servem de substrato de nidificação. No entanto, a constante perda de folhas implica numa alta 

incidência de perda de ninhos ativos, representando um grande custo energético para as colônias, 

que não chegam a completar o ciclo. Trabalho financiado pela UNIT. 

 

 

 

O ESTUDO DO COMPORTAMENTO DE BRINCAR DA CRIANÇA COM 

DEFICIÊNCIA FÍSICA. PAULA, Denise Azevedo de(Curso de Educação Física, UFS); 

MENEZES, José Américo Santos(Orientador, Curso de Educação Física, UFS). 

 

Projeto financiado pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

(PIBIC)=CNPq/UFS, desenvolvido no prazo de Agosto de 2001 a Julho de 2002. Teve como 

propósito investigar se há diferenças na manifestação da brincadeira das crianças ditas “normais” 

e crianças com deficiência física, quanto aos aspectos motor funcional e uso representativo, 

procurando-se analisar a influência da idade, situação de brincadeira solitária ou em interação, 

tipo de objeto e se essa brincadeira pode contribuir para uma melhora no desenvolvimento 

integral do indivíduo. Para tanto se fez um breve esclarecimento sobre essa deficiência, 

abordando o movimento e suas implicações no desenvolvimento e por fim a relação entre 

brincadeira e desenvolvimento no universo infantil. O tipo de pesquisa foi descritiva, onde 

tivemos como instrumentos de coleta de dados a entrevista semi-estruturada e observações 

sistematizadas utilizadas em 3 sessões na situação de brincadeira. Observou-se que das sessões 

desenvolvidas a 1ª, de brinquedos de uso definido e a 2ª, de brinquedos de uso não definido 

foram as mais exploradas pelas crianças e as que mais criaram, principalmente a 2ª sessão. Isso 

ocorria independente da situação de brincadeira solitária ou em interação. As crianças de mais 

idade tinham facilidade em representar, bem como aquelas que freqüentavam o ambiente escolar 

tinham facilidade em interagir com o outro, o que pode se configurar em um estimulo ao seu 

desenvolvimento, já que os sujeitos que não freqüentavam a escola mostraram dificuldades em se 

relacionar com a pesquisadora e/ou com os objetos. Observou-se ainda que durante a brincadeira, 

por vezes a limitação física dos sujeitos era superada, embora em alguns casos tinha tornado mais 

difícil à construção da brincadeira. Assim em nossa pesquisa constatamos que as crianças com 

deficiência física podem apresentar a mesma capacidade de interação e atribuição de significados 



aos objetos durante a brincadeira que as crianças normais. E que os fatores que aí influenciam são 

idade, grau de comprometimento motor e “ambiente social” no qual se convive, grande 

responsável pela “oferta” de estímulos, juntamente com a brincadeira que para nós apresentou-se 

como desencadeadora da Zona de Desenvolvimento Proximal, à medida que observamos o 

esforço dos sujeitos para realizar as ações de exploração dos objetos, impulsionando assim o seu 

desenvolvimento. 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE CLÍNICA DA SIDA CORDIFOLIA. CERQUEIRA, 

Gilberto Santos
1*

; GONDIM, A.N.S
1
; Stuckert-Seixas, S.R.

1,3.
 

 

1Farmácia/CCBS/UNIT*Apresentador; 3 Professor orientador UNIT. 

 

Antes da aprovação de qualquer compostos biológico ativo para testes em seres humanos, são 

efetuados testes de toxicidade extensos em diversas espécies animais e em sistemas in vitro. A 

Sida Cordifolia Linn. (MALVACEAE) é uma espécie nativa do Nordeste Brasileiro conhecida 

popularmente como " malva branca, guanxuma, malva-veludo, malva". Ela é usada na medicina 

popular principalmente como anti-reumático, antiasmático, antiinflamatório e analgésica. Testes 

de triagem fitoquímica revelaram a presença de alcalóides e a efedrina, um estimulante 

cardiovascular e nervoso além de conter outras propriedades broncodilatadoras, as partes 

utilizadas na etnofarmacologia são as folhas e as flores. O objetivo desse trabalho foi verificar 

toxicidade clínica da Sida cordifolia. Para realização dos testes de toxicidade aguda foram 

utilizados camundongos da raça Suis com peso entre 27,5 g a 40,7 g com livre acesso a água e 

alimentação, utilizou-se a via intraperitonial para administração dos extratos clorofórmicos e 

etanólicos na dose de 3g/Kg. Não observou-se reações toxicológica nos camundongos tratados 

com extratos etanólicos e clorofórmicos da folhas de Sida cordifolia. Os primeiros Screenig 

farmacológico não revelaram reações tóxica nos camundongos tratados com extratos 

clorofórmicos e etanólicos de Sida cordifolia, porém verifica-se a necessidade de aumentar as 

doses para que se possa determinar a DL 50 dos extratos clorofórmicos e etanólicos das folhas de 

Sida cordifolia. 

 

Palavras-chave: Extratos; Sida cordifolia; Toxicidade. 

 

 

 

ESTUDO COMPARATIVO DE INTOXICAÇÕES POR PLANTAS E MEDICAMENTOS. 

CERQUEIRA, G.S.
1,2

; GONDIM, A.N.S
1
; ARAUJO, R.A

2
; LIMA, G.M.B.

1
;MARQUES, 

M.F.L.
2
 STUCKERT-SEIXAS, S.R

.1,3
. 

 

1Farmácia/CCBS/UNIT; 2 Ceatox 3 Professor de Farmacologia UNIT. 

 

As intoxicações medicamentosas são freqüentes, provavelmente pela facilidade de obtenção 

destes agentes e pelo armazenamento inadequado nos domicílios, facilitando o acesso de crianças 

e de indivíduos com alguma instabilidade emocional, que predisponha a tentativa de auto-

extermínio. As intoxicações por plantas geralmente ocorrem pela incapacidade de distinguir uma 

planta comestível de outra tóxica, além do uso abusivo de plantas medicinais, e freqüentemente 

por decorrência de tentativas de abortos com chás. O objetivo deste estudo foi verificar a 

incidência de intoxicações por medicamentos e plantas no Centro de Assistência Toxicológica 

CEATOX. Foram analisadas 2279 casos de intoxicações registrados no Centro de Assistência 

Toxicológica-CEATOX no período de janeiro de 2001 a Março de 2002. Foram utilizados para 

análise as fichas de notificação e atendimento do CEATOX, observando-se questões relativas às 

intoxicações medicamentosas e por plantas. Dos casos de intoxicações analisados verificou-se 

que 26% eram relativos a intoxicações por medicamentos e 8% por plantas, nas tentativas de 

suicídios 19% foram com medicamentos e apenas 1% com plantas, em relação a automedicação 

8% das intoxicações foram pelo uso de plantas medicinais e 1% por medicamentos, já pela 

tentativa de aborto 4% foram com uso de plantas com propriedades abortivas e não foi constatado 

nenhum caso de tentativa de aborto pelo uso de medicamentos, 61% da incidência de 

intoxicações ocorreram com a população infantil, enquanto que 35% com adultos. Não houve 

diferença significativa de intoxicações entre os sexos. Fica evidente a necessidade de serem 

realizadas campanhas de esclarecimento visando prevenir principalmente os casos de 

intoxicações com crianças que se intoxicam acidentalmente. 

 



Palavras-Chave: Intoxicações; Medicamentos, Plantas. 

 

 

 

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DE ACIDENTES COM ANIMAIS PEÇONHENTOS. 

CERQUEIRA, G.S.
1,2;

 GONDIM, A.N.S1; ARAÚJO, R.A
2
; LIMA, G.M.B.1; MARQUES, 

M.F.L.
2 

STUCKERT-SEIXAS, S.R.
1,3

.1 Fármacia/Ccbs /Unit; 2 Ceatox 3 Professor Orientador 

Unit. 

 

Os animais peçonhentos são todos aqueles que secreta substâncias tóxicas ( venenos ) e dispõe de 

órgão especializados para sua inoculação. Os escorpiões do gênero Tytius são os mais freqüentes 

causadores dos acidentes com esse tipo de animais. As principais espécies são o Tytius bahiensis 

(escorpião marrom), Tytius serrulatus e Tytius stigmurus (escorpião amarelo). Este último é 

atualmente o causador do maior número de acidentes na região nordeste principalmente crianças 

abaixo de 7 anos e idosos. O objetivo desse trabalho foi verificar a prevalência e incidência de 

acidentes com animais peçonhentos. Foram analisadas 2279 casos de acidentes registrados no 

Centro de Assistência Toxicológica-CEATOX no período de janeiro de 2001 a Março de 2002. 

Foram utilizados para análise as fichas de notificação e atendimento do CEATOX, observando-se 

questões relativas aos acidentes com animais peçonhentos. Dos casos de acidentes com animais 

peçonhentos analisados verificou-se que 79% foram relativos a escorpionismo, 1,2% foram 

acidentes com aranhas, 0,8% com serpentes, 7% com outros tipos animais peçonhentos e 7,4% 

com animais desconhecidos, em relação a ocorrência dos casos 22% ocorreram com crianças, 

68% com adultos e 10% com idosos, cerca de 42% dos casos ocorreram com a população do sexo 

masculino, enquanto que 59% ocorreram com a população feminina, 22% dos casos ocorreram na 

zona rural e 78% na zonal urbana, 97% evoluíram com cura e apenas 3% não tiveram a cura 

confirmada. Fica evidente a necessidade de serem implantados programas de controle do 

escorpionismo, bem como medidas profiláticas para diminuição da incidência dos acidentes com 

animais peçonhentos. 

 

Palavras-chave: Acidentes; Peçonhentos; Tityus. 

 

 

 

CONTROLE DE QUALIDADE FISICO-QUIMICO DE MÉIS PRODUZIDOS NO 

ESTADO DE SERGIPE. MELO, Danielle de
1
; MARCELLINI, P. Sergio

1 
(Farmácia Industrial- 

CCBS- Universidade Tiradentes-SE). 

 

O objetivo deste trabalho foi realizar um Controle de Qualidade do Mel em seis grandes dos 

produtores de grande e médio porte no Estado de Sergipe, tendo em vista a avaliação das 

características físico-químicas presentes nesse alimento. As análises qualitativas e quantitativas 

do mel foram realizadas no Instituto de Tecnologia e Pesquisa do Estado de Sergipe, utilizando as 

metodologias oficiais do Instituto Adolfo Lutz e Manual Técnico de Análises Químicas de 

Alimentos. As determinações utilizadas foram a umidade, cinzas, acidez, glicídeos redutores 

totais, em glicose, glicídeos não redutores, em sacarose, pH, fermentos diastásicos e as diferentes 

reações que podem fornecer dados sobre a adulteração do produto, tais como: reação de Lund, 

reação de Fiehe e reação de Lugol. As análises foram realizadas em triplicata para garantir 

qualidade na execução das mesmas e menor probabilidade de erros. Foram utilizadas seis 

amostras de méis de diferentes apicultores, sendo exclusivamente produzidos no Estado de 

Sergipe. As amostras foram separadas em porções de aproximadamente 290g e estocadas a 

temperatura ambiente, em média de 29º C e 30º C, em diferentes condições de armazenamento: 3 

em frasco de vidro; 3 em frasco de polipropileno durante 30 dias. Todos os méis estavam dentro 

dos padrões de qualidade preconizados na legislação brasileira vigente, estabelecida pelo 

Ministério da Agricultura para os parâmetros analisados. Não ocorre diferenças significativas 

entre o tipo de envase no que se refere a estabilidade nas condições de armazenamento do mel. 

Apesar de terem ocorrido pequenas variações não significativas que caracterizam apenas 

diferentes produtos, independentes das formas de estocagem e embalagem, pode-se afirmar que 

os méis analisados e produzidos no Estado de Sergipe são qualidade adequada em relação aos 

parâmetros físico-químicos. Nos méis analisados o tipo de envase nas condições de estocagem 

não influenciou significativamente na adequação do produto na legislação vigente. 
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DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICO E SENSORIAL DA FORMA 

FARMACÊUTICA DIPORINA XAROPE. MELO, Danielle
1
; PORTO, Fabiana; 

MARCELLINI, Paulo ; Noriega, Peky 

 
1
 Farmácia Industrial- CCBS- Universidade Tiradentes-SE  

 

O xarope é uma forma farmacêutica de fácil administração e manipulação. É geralmente utilizado 

em tratamentos pediátricos. Os excipientes usados em xarope têm várias ações, tais como: 

conservar, conferir viscosidade e qualidade sensorial. O trabalho de Desenvolvimento da Forma 

Farmacêutica Líquida de Uso Oral: Dipirona Xarope, teve como princípio ativo o metamizol que 

possui ações analgésicas, antipiréticas. O principal objetivo do trabalho foi desenvolver 

formulações estáveis do ponto de vista físico-químico que foram avaliadas por método 

Iodometano 5 % de P.A. Foi realizado também um estudo de sabor, para minimizar o gosto 

amargo conferido pelo princípio ativo, dipirona, e através deste foi escolhida a melhor 

formulação com características sensoriais dentro dos limites de aceitação. Foram preparadas 

formulações com concentrações crescentes dos edulcorantes: sacarose de 10 a 70 %, aspartame 

de 1- 4%, sucralose de 1- 4 %, sacarina de 0,25- 1%, e a mistura 1:1 aspartame-sucralose de 1 a 

4%. A formulação líquida para uso oral na forma de xarope apresentou um mascaramento do 

sabor amargo com concentrações de edulcorantes, sejam elas veiculadas individualmente ou 

ainda misturadas entre si, o mínimo para esse mascaramente foi em relação a sacarose 40 %, em 

relação ao aspartame 3 %, em relação a sucralose 3 %, em relação a sacarina 0,5% e em relação a 

mistura aspartame-sucralose na concentração de 1:3 % foi a que apresentou melhores 

características sensoriais. Através do uso de edulcorantes foi possível mascarar o sabor 

extremamente amargo da dipirona veiculado na forma de xarope. 
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FORMULAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CÁPSULAS CONTENDO CUSCUTA RACEMOSA 

MART. 100 MG. CARVALHO, Euler Nabuco Silveira de
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; XAVIER FILHO, Lauro

2
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O uso de plantas com atividade terapêutica tornou-se uma prioridade na área das ciências 

farmacêuticas, buscando cada vez mais o aperfeiçoamento de técnicas que possam garantir a 

qualidade e reprodutibilidade das formas farmacêuticas elaboradas a partir de fitoterápicos. A 

Cuscuta racemosa Mart. (cuscuta) é uma planta parasita, conhecida popularmente como cipó-

chumbo, fios de ovo, xirimbeira, erva de chumbo; pertence à família Cuscutaceae, é utilizada 

pela população como adstringente, antidiurética, cicatrizante e expectorante. O objetivo deste 

estudo foi desenvolver a nível de formulação, cápsulas de gelatina contendo cuscuta como 

fitoterápico. A formulação é elaborada aplicando os controles pertinentes para garantir um 

produto fitoterápico eficaz e seguro. O material vegetal de cuscuta foi coletado no Mercado 

Municipal de Aracaju-Sergipe. Foram produzidas cápsulas tamanho: número 1, contendo 100 mg 

de planta moída de Cuscuta racemosa Mart a partir da planta fresca, que foi submetida a 

processos farmacotécnicos como secagem (estufa: 50°C), moagem (moinho de facas tipo Willey), 

tamisação (tamis # 20); foram realizados controles de qualidade próprios de formas farmacêuticas 

sólidas, segundo especificações da USP XXIV. A aplicação destas operações unitárias, permitiu 

veicular o pó como forma farmacêutica cápsulas. Os resultados de controle de qualidade 

comprovam que o fitoterápico cumpre com os requisitos de qualidade inerentes tanto à matéria 

prima: umidade (3,52%), tamanho da partícula (250-425m), densidade aparente (52%), 

compressibilidade (<15%), como produto terminado: uniformidade de peso (<0,3%) e ensaio de 

desintegração das capsulas (5 min). Aplicando a farmacotécnica e o controle de qualidade 

pertinete a produtos fitoterapicos é possível desenvolver formulações padronizadas. A triagem 

fitoquímica da planta está sendo desenvolvida paralelamente com este estudo, portanto o próximo 

passo será a dosagem da substância ativa da Cuscuta racemosa Mart contida nas cápsulas. 
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ECOLOGIA URBANA: SISTEMA URBANO E ECOSSISTEMA. MODESTO, Gelma 

Vieira do Amaral(Curso de Farmácia, UNIT); PEREIRA, Mônica Barros(Curso de Biomedicina, 

UNIT); SOUZA, Luciana Brandão Pereira de(Curso de Biomedicina, UNIT); MELO, Marcelo 

Brito de(Orientador, Curso de Biomedicina e Farmácia, UNIT).  

 

Alguns consideram as cidades como ecossistemas por estarem sujeitas aos mesmos processos que 

operam em sistemas silvestres. Outros argumentam que a despeito de as cidades possuírem 

algumas características encontradas em ecossistemas naturais, não podem ser consideradas 

ecossistemas verdadeiros, devido à influência do homem. Objetiva-se definir ecossistema como 

um conjunto de espécies interagindo de forma integrada entre si e com o seu ambiente, 

encaixando as cidades nesta definição. Plantas que na natureza são parte do ambiente podem ser 

vistas como ervas daninhas se danificam propriedades ou tornam-se competidoras de plantas 

ornamentais, o que freqüentemente ocorre em áreas urbanizadas. Enquanto a grande maioria dos 

ecossistemas naturais têm seus próprios produtores de energia (plantas verdes) os quais sustentam 

uma certa biomassa de consumidores, as cidades possuem pouca área verde e, mesmo nesses 

casos, as plantas não são utilizadas para consumo humano, com exceção das hortaliças. Estas 

áreas verdes, no entanto, cumprem funções importantes como a de produzir oxigênio, esfriar o ar 

por meio da sua transpiração, absorver poluentes, servir como barreiras acústicas e satisfazer 

necessidades estéticas. Um exemplo de grupo de vertebrados que se adapta bem às cidades é o 

das aves, pela sua grande capacidade de deslocamento e também pela plasticidade 

comportamental. A manutenção da biodiversidade urbana é importante não só para a própria 

sobrevivência do homem, mas também pelo seu valor intrínseco. Devido à forte ligação dos 

organismos urbanos com o homem, é necessário um envolvimento mais efetivo das ciências 

naturais com as sociais para considerar os conceitos ecológicos no processo de planejamento 

urbano. Para haver esta integração, são necessárias mais pesquisas sobre quais são e como se 

organizam os processos ecológicos que agem nos ecossistemas urbanos.  
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL: PERSPECTIVAS E LIMITAÇÕES. PEREIRA, Mônica 

Barros(Curso de Biomedicina, UNIT); SOUZA, Luciana Brandão Pereira de(Curso de 

Biomedicina, UNIT); MODESTO, Gelma Vieira do Amaral(Curso de Farmácia, UNIT); MELO, 

Marcelo Brito de(Orientador, Curso de Biomedicina e Farmácia, UNIT). 

 

 

Em 1962, Rachel Carson publica o livro Primavera Silenciosa que enfoca a questão da perda da 

qualidade ambiental em várias partes do mundo, a extinção de espécies por destruição e/ou 

contaminação do habitat, e a exploração predatória dos recursos naturais. A ONU organiza em 

Estocolmo (1972) a Primeira Conferência Mundial de Meio Ambiente, que reconhece a 

necessidade de envolver o cidadão na solução dos problemas ambientais e estabelece uma série 

de princípios norteadores para um programa internacional. O principal objetivo da Educação 

Ambiental (E.A.) é a proteção do ambiente, contribuindo para a melhoria do comportamento do 

homem para com a natureza; da qualidade de vida e do respeito pela vida. Deve ser 

multidisciplinar e abrangente- o processo deve envolver as várias áreas do conhecimento 

(geografia, história, biologia, economia, etc.) pessoas ou grupos sociais na prevenção e busca de 

soluções para os problemas ambientais que a comunidade enfrenta. Deve criar novos modelos de 

conhecimento e responsabilidade ética nos indivíduos, grupos e sociedade como um todo, em 

direção ao meio ambiente. O conteúdo da E.A. deve ser definido a partir do levantamento da 

problemática ambiental vivida pela comunidade (escola, bairro, cidade, etc.). Uma mudança de 

mentalidade e conscientização dos grupos humanos para a necessidade de adoção de novos 

pontos de vista e posturas diante dos problemas ambientais, é o que se espera principalmente dos 

170 países que na Conferência Internacional do Rio/92 assinaram tratados nos quais se reconhece 

o papel central da educação para a "construção de um mundo socialmente justo e ecologicamente 

equilibrado". As propostas e abordagens da E.A. têm se diversificado muito, e hoje várias 

organizações, empresas privadas e governamentais, escolas e associações têm participado ou 

apoiado projetos. Apesar das dificuldades os resultados obtidos nos vários projetos de E.A. 

implantados são provas de que estas atividades além de contribuírem para a compreensão do 

funcionamento e interdependência entre os compartimentos de um ambiente, constituem um 

importante e eficiente mecanismo de tomada de consciência sobre o papel do homem como 

agente modificador deste ambiente.  
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COLEÇÃO VIVA DE PLANTAS MEDICINAIS: TESTE DE GERMINAÇÃO DE 

SEMENTES. SOUZA, Luciana Brandão Pereira de(Curso de Ciências Biológicas, UNIT); 

MODESTO, Gelma Vieira do Amaral(Curso de Farmácia, UNIT); PEREIRA, Mônica 

Barros(Curso de Ciências Biológicas, UNIT), MELO, Marcelo Brito de(Orientador, Curso de 

Ciências Biológicas e Farmácia, UNIT). 

 

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

diferentes famílias botânicas no Nordeste cujos princípios medicinais já foram comprovados 

cientificamente, com aplicações diversas, onde uma só espécie pode apresentar propriedades 

medicinais comuns. O uso dessas plantas 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. As sementes desempenham importante papel na natureza, como fonte 

de alimentos, fonte de produtos medicinais, fonte de estudos dos melhoristas para obtenção de 

cultivares ou híbridos mais produtivos e resistentes às doenças e, também, como meio de 

propagação das espécies de geração em geração. As porcentagens de germinação e pureza são 

fatores que revelam o valor de um lote de sementes. O objetivo deste trabalho é o teste de 

germinação de sementes de espécies de plantas medicinais utilizadas em Sergipe. As sementes 

foram selecionadas na estufa do projeto Coleção Viva de Plantas Medicinais (PLAMED)-UNIT, 

identificadas, e após a secagem foram armazenadas em vidros. As sementes de cada lote foram 

desinfestadas com hipoclorito de sódio+água destilada esterilizada (1:3); por dois minutos e, 

lavadas, descartando as que permaneceram suspensas na solução. Utilizou-se o método de papel 

de filtro (Blotter test), tomando-se 480 sementes para cada espécie, semeadas sobre dois discos 

de papel de filtro, umedecidos com água destilada esterilizada, distribuindo 20 sementes por 

placa de Petri; mantidos em ‘stand’ contendo lâmpadas fluorescentes de 40W (4880 klx), 

distanciadas 35 cm. As 12 placas restantes foram submetidas às condições de escuro contínuo. As 

leituras foram realizadas aos 7, 14 e 21 dias. Os resultados mais significativos de germinação no 

claro: Alfavaca de cheiro (53,7%); Alfavaca Cravo (52,4%); Pimenta da Costa (1,8%) e 

Sambacaitá (3,6%). No claro e escuro: Fedegoso (34,23%), (31,66); Malva Branca (9,6%), 

(6,4%); Mastruz (11,6%), (9,6%); Picão (80,2%), (28,6%); Tipi (26,5%), (31,25%) e Vinagreira 

(32%), (37%). As maiores médias de crescimento das plântulas no claro e escuro foram: 

Fedegoso (4,32cm), (7,05cm); Vinagreira (2,62cm), (5,76cm) e Malva Braca (1,04cm), (1,71cm). 
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FORMULAÇÃO E AVALIAÇÃO DE SUSPENSÕES DE METRONIDAZOL 4%. 
SANTOS, Jonirson Resende; SALAZAR, Peky Noriega. 

 

As suspensões são formas farmacêuticas líquidas, constituídas de uma dispersão grosseira, onde a 

fase dispersa, sólida insolúvel (fase interna) é distribuída em um líquido (fase externa). Podem 

receber várias denominações como: mistura gel, loção, magma e suspensão. Existem diversas 

razoes para se preparar suspensões, certas substâncias são quimicamente instáveis em solução, 

porém, estáveis em suspensão, pois a suspensão oral garante estabilidade química ao mesmo 

tempo em que permite terapia com líquido. Para muitos pacientes a forma líquida é preferível à 

sólida pela maior facilidade de deglutição e pela flexibilidade da administração de diferentes 

dose. O objetivo do nosso trabalho foi obter uma formulação de suspensão oral estável, com 

características organolépticas aceitáveis através da trituração de comprimidos prontos, vendidos 

comercialmente. A suspensão extemporânea foi formulada a partir da forma farmacêutica 

comprimido, baseado no artigo “Desenvolvimento e estabilidade de uma suspensão de 

metronidazol” (International Journal of Pharmaceutical Compounding). O procedimento 

experimental foi: Os comprimidos de metronidazol foram esmagados e triturados até um pó fino. 

A carboximetilcelulose sódica e veegum foram hidratados individualmente em água destilada. A 

carboximetilcelulose hidratada foi vagarosamente adicionada ao pó dos comprimidos com 

trituração constante. O veegum hidratado e o sorbitol 70% foram adicionados individualmente 

com agitação constante. Foram adicionados também a sacarina sódica dissolvida em 20mL de 

água destilada, o nipasol e a essência de morango com agitação constante. O volume foi 



completado para 100mL com água destilada. Detectamos problemas principal de sabor amargo 

intenso nas nossas formulações,e para resolver isso, procedemos a incorporar adoçantes puros 

como aspartame: 4 %, sacarina: 0,5% sacarose: 50% , Uma vez obtidas as concentrações ideais 

de adoçantes a preparação foi flavorizada com essência de morango: 0,2% que resultou numa 

melhoria evidente das propriedades organolepticas das formulações. Foi possível obter uma 

formulação de suspensão oral de metronidazol partindo da forma farmacêutica comercial, 

comprimidos, que segundo a bibliografia consultada (KENNETH, 2001) permanece estável por 

mais de cinco anos. Foram realizados os cálculos para obter uma concentração de princípio ativo 

de 4%. Dos três adoçantes testados em concentrações anteriormente descritas, a sacarina foi a 

melhor em mascarar o sabor amargo do metronidazol. Também apresentou viscosidade ideal para 

forma farmacêutica suspensão. 

 

Palavras-chave: metronidazol, suspensão, farmacotécnica e flavorização. 
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DESENVOLVIMENTO DE FORMAS FARMACÊUTICAS SEMI-SÓLIDAS 

CONTENDO METRONIDAZOL. LIMA, Rejane Maria Costa da Cunha; SALAZAR, Peky 

Noriega 

 

Os géis são compostos por líquidos geleificados por agentes gelificantes apropriados, 

Dependendo dos excipientes utilizados obtém-se mais ou menos espessos de consistência 

pastosa, que permitem a incorporação de substâncias. As pomadas geléias possuem, em geral, um 

efeito emoliente e refrescante, mas a sua rápida secagem favorece a formação de uma película 

quebradiça quando aplicadas na epiderme, essa forma farmacêutica são susceptíveis de não 

apresentar poder de penetração cutânea devido os seus excipientes possuírem grandes moléculas 

coloidais e também por não apresentarem afinidade pelas proteínas da pele, não originando a 

absorção. A droga de escolha para o tratamento de tricomoníase é o Metronidazol, que possui 

ação tópica e sistêmica. O gel comercial a 10% do fármaco é a escolha ideal para tricomoníase e 

o gel a 0,75% usa-se no tratamento de vaginite. Foi desenvolvida uma forma farmacêutica semi-

sólida contendo como princípio ativo o Metronidazol, a partir de um gel comercial 10% e obteve 

um gel a 0,75% de Metronidazol. Foram preparadas formulações utilizando como base o 

carboximetilcelulose nas concentrações de 3; 2,5;2,0;1,5;1,0%. Foram realizados Controles de 

Qualidade de aparência macroscópica, pH e viscosidade. A melhor formulação foi com 

carboximetilcelulose numa concentração de 2,5%. Todas as formulações apresentaram aparência 

homogênea e o pH na faixa de 6,7- 7,10. È possível formular preparações de uso tópico contendo 

Metronidazol 0,75% utilizando como base Carboximetilcelulose 2,5 % (ótima aparência e melhor 

viscosidade), para uso extemporâneo no tratamento de vaginite a partir de preparação comercial 

já pronta. 
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ESTUDOS DE DISSOLUÇÂO DE COMPRIMIDOS DE DIPIRONA 500mg. CERQUEIRA, 

Antônio Vital Souza; LIMA, Cíntia Guimarães; SALAZAR, Peky Maida Noriega. 

 

A dipirona é um composto pirazolônico que possui atividades analgésicas e antipiréticas. Este 

fármaco possui uso restrito nos Estados Unidos, pois, está associado a casos de toxicidade. No 

Brasil, o seu uso é abusivo, sendo esta substância o analgésico e antipirético mais vendido, sob 

vários nomes comerciais. Este fármaco apresenta-se sob várias formas farmacêuticas: 

comprimidos, líquidos e supositórios, onde as mesmas possuem composição química definida. A 

dosagem recomendada de dipirona depende da idade e do estado clínico do paciente, pois, a 

mesma quando não administrada corretamente pode causar uma super-dosagem. O nosso objetivo 

é avaliar através de ensaios de dissolução in vitro, segundo especificações da “United States 

Pharmacopoeia” (USP XXIV) a quantidade de princípio ativo liberado por comprimidos de 

dipirona vendidos comercialmente no estado de Sergipe. O teste de dissolução é indispensável na 

indústria farmacêutica, pois o mesmo faz parte do controle de qualidade das formas 

farmacêuticas sólidas. Foi avaliada a quantidade de dipirona liberada em 30 minutos pelos 

comprimidos de dipirona 500mg com as marcas A e B, utilizando o aparelho de dissolução com o 



sistema de pá, meio de dissolução: água destilada e com uma velocidade de rotação de 100 rpm. 

Em seguida fez-se a dosagem volumétrica da Dipirona dissolvida no ensaio de dissolução com 

titulações iodométrica (Farmacopéia Brasileira). Foi possível quantificar a quantidade de fármaco 

liberado em função do tempo. Estes resultados poderão vir a reproduzir o que acontece in vivo no 

organismo humano. Neste trabalho, sendo a tabela de aceitação do teste de dissolução USP 

XXIV, com Q=60%, todas as seis amostras analisadas no primeiro estágio, estão dentro do limiar 

de especificações ( = Q + 5 ). As amostras de comprimido de dipirona estudadas estão dentro 

das especificações do segundo ensaio de dissolução discutido na USP XXIV para um Q = 60%. 

 

Palavras-chave; controle de qualidade; farmacotécnica; dipirona; estudos de dissolução 
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LEVANTAMENTO DAS INTERAÇÕES ALIMENTOS / FÁRMACOS EM POSTOS DE 

SAÚDE EM ARACAJU. RODRIGUES, Joceane Alves(Curso de Farmácia- UNIT); 

OLIVEIRA, Lorena Queiroz de(Curso de Farmácia-UNIT); BITENCOURT, Viviania 

Joana(Curso de Farmácia-UNIT); MARCELLINI, Paulo Sérgio(Orientador, Curso de Farmácia-

UNIT).  

 

A partir da década de 90 começou a ser estudado com mais rigor científico as interações entre 

alimentos/fármacos e as interações fármacos/alimentos. No primeiro caso temos quanto um 

alimento pode influenciar na absorção dos fármacos e no segundo caso quanto um fármaco pode 

influenciar no estado nutricional dos indivíduos. O objetivo do trabalho, foi através de um 

questionário, mensurar o tipo de líquido utilizado com as diversas classes de medicamentos e a 

utilização correta dos medicamentos em relação ao horário das refeições, avaliando a interação 

alimento / fármaco. Para tanto, foi dividido os entrevistados em dois grupos: os que tomavam 

medicação com orientação médica e os que se automedicavam. Foram entrevistados 200 pessoas 

de ambos os sexos, em postos de saúde em Aracaju. Os resultados demonstraram que de maneira 

geral o líquido utilizado com os medicamentos foi correto, porém a maioria dos medicamentos 

eram consumidos a qualquer hora do dia, principalmente quando o indivíduo se automedicava. 

Esses resultados alertam para uma situação alarmante em relação ao problema da automedicação 

que além dos problemas da falta de orientação de profissionais de saúde levam o indivíduo a 

problemas de interação entre alimentos / fármacos.  

 

Palavras chaves: fármacos, alimentos, interações,  

 

 

 

RESISTÊNCIA A DROGAS ANTIMICROBIANAS DE AMOSTRAS DE SALMONELLA 

SPP. ISOLADAS DE FEZES DIARRÉICAS HUMANAS COLETADAS NO ESTADO DE 

SERGIPE-BRASIL. CARNEIRO, Maria Regina Pires( Centro de Ciências Biológicas e da 

Saúde, UNIT). 

 

Do ponto de vista epidemiológico, as febres entéricas e salmoneloses, veiculadas por água e 

alimentos contaminados por Salmonella spp., são consideradas doenças emergentes bastante 

preocupantes, não só pela elevada freqüência em que são observadas, mas também pelo 

surgimento de amostras altamente resistentes a antimicrobianos. O presente estudo objetiva 

identificar, traçar o perfil de resistência a drogas antimicrobianas e organizar uma bacterioteca a 

partir de amostras de bactérias do gênero Salmonella spp. isoladas de fezes diarréicas humanas 

coletadas no estado de Sergipe-Brasil, durante o período de julho de 2002 à junho de 2003. Serão 

realizadas coproculturas, no laboratório de Microbiologia da Universidade Tiradentes, e os 

isolados, submetidos à realização da análise sorológica com anti-soro polivalente OH; uma vez 

positivo, o isolado de Salmonella spp. deverá ser encaminhado ao Laboratório de 

Enteropatógenos da Fundação Oswaldo Cruz, FIOCRUZ-RJ, para a determinação do sorovar e, 

concomitantemente, realizado o teste de sensibilidade a antimicrobianos (TSA) pelo método da 

difusão com disco, de KIRBY & BAUER; será estocado à temperatura de congelamento e 

cadastrado em um banco de dados. Os resultados obtidos permitem determinar os sorovares 

circulantes em Sergipe; detectar o surgimento de amostras resistentes e, a partir da montagem de 

uma bacterioteca, disponibilizar genomas para análises moleculares futuras, utilizando 

marcadores moleculares através da PCR e hibridização com sondas moleculares marcadas, 

técnicas imprescindíveis no monitoramento de microrganismos, prevendo o surgimento de 



amostras emergentes, com virulência exacerbada, como também contribuindo para o 

desenvolvimento de novas estratégias contra doenças infecciosas, e, consequentemente 

diminuindo o impacto dessas sobre a saúde humana.  

 

Palavras-chaves: Salmonella spp., fezes humanas, susceptibilidade a antimicrobianos 

 

 

 

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DOS SINTOMAS E SINAIS CLÍNICOS DE 

DESORDENS TEMPOROMANDIBULARES EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 

DA CIDADE ARACAJU – USO DO ÍNDICE ANAMNÉSICO DE HELKIMO. OLIVEIRA, 

Cristiane de Alencar(Curso de Odontologia, UNIT); SILVA, Frederico Augusto 

Peixoto(Orientador – Curso de Odontologia, UNIT). 

 

A proposta desse estudo epidemiológico é determinar a prevalência das desordens 

temporomandibulares em Estudantes Universitários da Cidade de Aracaju, através de um índice 

anamnésico, como também determinar a necessidade de tratamento da população estudada. O 

índice anamnésico de HELKIMO classificará os voluntários em três categorias: IA0, Livre de 

qualquer sintoma de disfunção; IA1 , Presença de um dos seguintes sintomas suaves ( Ruídos na 

articulação temporomandibular; Sensação de fadiga na mandíbula; Sensação de “travamento” da 

mandíbula ao acordar ou durante movimentos); e IA2, com presença de um ou mais sintomas 

severos de disfunção ( dificuldade na abertura da boca; travamento ocasional; luxação; dor nos 

movimentos mandibulares; dor na região da articulação temporomandibular ou nos músculos da 

mastigação. Inicialmente, serão entrevistados seiscentos estudantes da Universidade Tiradentes 

de Aracaju, sendo 300 homens e 300 mulheres, com faixa etária variando entre 18 a 30 anos. 

Todos serão avaliados por meio de um índice anamnésico (HELKIMO, 1974), constando de 

questionamentos envolvendo o sistema mastigatório, sintomas das desordens, relatos de dor. 

Dentro das condições experimentais utilizadas, serão avaliados: Prevalência de sintomas de 

DTM; Necessidade de tratamento da DTM; Correlação entre sintomas e necessidade de 

tratamento; Distribuição, freqüência e severidade dos sintomas; Relação entre sintomas e padrão 

de mastigação; Correlação entre prevalência de sintomas e escores de estresse. O projeto 

encontra-se em fase de adequação da metodologia. 

 

Órgão financiador: Programa de Bolsas para Iniciação Científica-PROBIC da Universidade 

Tiradentes. 

 

Palavras-chave: Oclusão dental; desordem temporomandibular; epidemiologia.  

 

 

 

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DOS SINTOMAS E SINAIS CLÍNICOS DE 

DESORDENS TEMPOROMANDIBULARES EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 

DA CIDADE ARACAJU – CORRELAÇÃO ENTRE SINTOMAS GERAIS E O ÍNDICE 

ANAMNÉSICO DE HELKIMO. SILVA, Fernanda Gouveia de Alencar(Curso de Odontologia, 

UNIT); SILVA, Frederico Augusto Peixoto(Orientador – Curso de Odontologia, UNIT). 

 

Este trabalho tem como objetivo aferir a correlação entre o índice anamnésico de Helkimo e 

sintomas anamnésicos gerais e locais, verificando a sua aplicabilidade em estudos 

epidemiológicos sobre sintomas e sinais clínicos das desordens temporomandibulares. Entre os 

sintomas anamnésicos gerais serão aferidos: Dor de cabeça; Dor no pescoço e nos ombros; Dor 

em outros músculos; Dor em outras articulações. Entre os locais serão avaliados: Fadiga na 

mandíbula; Dor na mandíbula e na face; Dificuldade de mastigação. Também serão avaliadas as 

parafunções, entre elas o Bruxismo e/ou apertamento, o hábito de morder bochecha, lábios ou 

língua, a pressão da língua, e o hábito de morder objetos. O padrão de mastigação será 

correlacionado com o índice anamnésico de Helkimo, aferindo-se a capacidade de mastigação em 

ambos os lados, o lado preferencial de mastigação e a presença de sintomas no lado preferencial. 

Serão selecionados de forma aleatória, seiscentos estudantes da Universidade Tiradentes de 

Aracaju, sendo trezentos homens e trezentas mulheres, com idade entre 18 e 30 anos. Todos serão 

avaliados por meio de um índice anamnésico (HELKIMO, 1974), sendo classificados nas 

categorias IA0 (livre de qualquer sintoma de disfunção), IA1 (presença de sintomas suaves) e IA2 

(presença de sintomas severos de disfunção). Em seguida, serão coletados dados relativos aos 

sintomas anamnésicos gerais, sintomas anamnésicos locais, parafunções e padrão de mastigação 

habitual, para confrontar a distribuição percentual de certos sintomas anamnésicos com o Índice 



anamnésico. Conjuntamente com a aplicação desses questionários, será utilizado o “Inventário de 

Sintomas de Stress” (LIPP, 1994), visando aferir se o indivíduo possui ou não estresse, a fase em 

que o mesmo se encontra, e se a sua etiologia é causada por problemas físicos ou psicológicos. O 

projeto encontra-se em fase de adequação da metodologia. 

 

Órgão financiador: Programa de Bolsas para Iniciação Científica-PROBIC da Universidade 

Tiradentes. 

 

Palavras-chave: Epidemiologia; Estresse; Desordem temporomandibular. 

 

 

 

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DOS SINTOMAS E SINAIS CLÍNICOS DE 

DESORDENS TEMPOROMANDIBULARES EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 

DA CIDADE ARACAJU – CORRELAÇÃO ENTRE OS ÍNDICES DE HELKIMO E O 

INVENTÁRIO DE SINTOMAS DE ESTRESSE. SILVA, Fernanda Albuquerque(Curso de 

Odontologia, UNIT); SILVA, Frederico Augusto Peixoto(Orientador – Curso de Odontologia, 

UNIT). 

 

Este trabalho tem como objetivo aferir a correlação entre os índices anamnésico e clínico de 

Helkimo e o Inventário De Sintomas De Stress Para Adultos De Lipp, e verificar a aplicabilidade 

deste questionário psicométrico em estudos epidemiológicos sobre sintomas e sinais clínicos das 

desordens temporomandibulares. Grande é a dificuldade em se diagnosticar diferencialmente os 

sintomas do estresse e as fases do estresse em que a pessoa se encontra. O Inventário de Sintomas 

de Stress permite aferir se o indivíduo possui ou não estresse, a fase em que o estresse se 

encontra, e se a etiologia do estresse é causada por problemas físicos ou psicológicos. A 

conclusão do diagnóstico é feita por meio da avaliação dos eventos causadores do estresse, meio 

de reações, medidas fisiológicas e endócrinas, doenças em órgãos-alvo. O Índice de Helkimo é 

mensurado a partir de um exame anamnésico, que consta de questionamentos envolvendo o 

sistema mastigatório, sintomas das desordens, relatos de dor, e de um exame clínico, que envolve 

a articulação temporomandibular, movimentos mandibulares e tecidos intra-orais. O uso 

correlacionado do Índice de Helkimo e do Inventário de Lipp permite um diagnóstico mais 

preciso da disfunção temporomandibular por abordar tanto aspectos clínicos como psicológicos, 

atribuindo maior confiabilidade aos estudos epidemiológicos. Serão selecionados de forma 

aleatória, seiscentos estudantes da Universidade Tiradentes de Aracaju, sendo trezentos homens e 

trezentas mulheres, com idade entre 18 e 30 anos. Todos serão avaliados por meio de um índice 

anamnésico (HELKIMO, 1974), sendo classificados nas categorias IA0 (livre de qualquer 

sintoma de disfunção), IA1 (presença de sintomas suaves) e IA2 (presença de sintomas severos 

de disfunção). Em seguida, serão coletados dados relativos aos sintomas anamnésicos gerais, 

sintomas anamnésicos locais, parafunções e padrão de mastigação habitual, para confrontar a 

distribuição percentual de certos sintomas anamnésicos com o Índice anamnésico. Conjuntamente 

com a aplicação desses questionários, será utilizado o “Inventário de Sintomas de Stress” (LIPP, 

1994), visando aferir se o indivíduo possui ou não estresse, a fase em que o mesmo se encontra, e 

se a sua etiologia é causada por problemas físicos ou psicológicos. O projeto encontra-se em fase 

de adequação da metodologia. 

 

Órgão financiador: Programa de Bolsas para Iniciação Científica-PROBIC da Universidade 

Tiradentes. 

 

Palavras-chave: Epidemiologia; Estresse; Desordem temporomandibular. 

 

 

 

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DOS SINTOMAS E SINAIS CLÍNICOS DE 

DESORDENS TEMPOROMANDIBULARES EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 

DA CIDADE ARACAJU – ÍNDICE CLÍNICO DE HELKIMO. LAGO, Paula Christina 

Costa Dal(Curso de Odontologia, UNIT); SILVA, Frederico Augusto Peixoto(Orientador – Curso 

de Odontologia, UNIT). 

 

Este trabalho tem como objetivo realizar um estudo epidemiológico a fim de determinar a 

prevalência das desordens temporomandibulares em estudantes universitários da cidade de 

Aracaju, baseando-se no índice clínico de Helkimo. Este Índice evidencia a disfunção do sistema 

mastigatório baseando-se em cinco sintomas: Padrão limitado de movimentos / Índice de 



mobilidade; Função limitada da articulação temporomandibular; Dor muscular; Dor na 

Articulação Temporomandibular; Dor nos movimentos mandibulares. , cada um julgado de 

acordo com uma escala de severidade de três itens, na qual: 0 pontos significa “nenhum 

sintoma”; 1 ponto “sintoma leve”; e 5 pontos “sintoma severo”. Inicialmente, serão entrevistados 

seiscentos estudantes da Universidade Tiradentes de Aracaju, sendo 300 homens e 300 mulheres, 

com faixa etária variando entre 18 a 30 anos. Todos serão avaliados por meio de um índice 

anamnésico (HELKIMO, 1974), constando de questionamentos envolvendo o sistema 

mastigatório, sintomas das desordens, relatos de dor, sendo classificados nas categorias IA0 (livre 

de qualquer sintoma de disfunção), IA1 (presença de sintomas suaves) e IA2 (presença de 

sintomas severos de disfunção). Na segunda etapa da pesquisa, serão selecionados de forma 

eqüitativa homens e mulheres distribuídos por conveniência em três grupos: grupo controle (GC), 

no qual todos os indivíduos apresentaram Índice anamnésico 0, grupo com DTM leve e grupo 

com DTM severa, nos quais os indivíduos apresentaram respectivamente Índice anamnésico 1 e 

2. O tamanho da amostra será determinado por uma análise de força estatística, de acordo com a 

orientação de um estatístico. O exame clínico envolverá a articulação temporomandibular, 

movimentos mandibulares, músculos da mastigação e tecidos intra-orais. A análise dos dados 

obtidos permitirá avaliar em pacientes com DTM e pacientes controle: Prevalência de sinais e 

sintomas de DTM; Discrepância entre sintomas relatados e sinais observados; Distribuição e 

freqüência dos sinais; Relação entre o índice anamnésico e a presença de sinais e sintomas de 

DTM; Relação entre fatores oclusais e os sinais e sintomas de DTM; Relação entre escores de 

estresse e os sinais e sintomas de DTM; Distribuição e freqüência dos sinais; Relação entre os 

sinais com padrão de mastigação. O projeto encontra-se em fase de adequação da metodologia. 

 

Órgão financiador: Programa de Bolsas para Iniciação Científica-PROBIC da Universidade 

Tiradentes. 

 

Palavras-chave: Oclusão dental; desordem temporomandibular; epidemiologia.  

 

 

 

MEMÓRIA E HISTÓRIA: O TURISMO E A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 

HISTÓRICO EM SERGIPE. SILVA, Marília Marques Cruz e(Curso de Turismo, UNIT); 

ANTÔNIO, Edna Maria Matos(Orientadora, Curso de Turismo, UNIT). 

 

Pesquisa desenvolvida no Programa de Bolsas de Iniciação Científica – PROBIC, da 

Universidade Tiradentes/SE, desde junho de 2002. Nossa pesquisa visa contribuir para o 

levantamento da situação dos patrimônios histórico-culturais de Sergipe, e observar, através do 

estudo de caso de São Cristóvão e Laranjeiras (inicialmente), o impacto da atividade turística nas 

comunidades que abrigam esses patrimônios. Temos como objetivos (entre outros) verificar se a 

utilização pelo Turismo, dos espaços de memória histórica, implica (ou não) em perda de 

identidade cultural, ou, por outro lado, contribui para a criação de uma consciência de valorização 

cultural. Além disso, pretende-se analisar a relação entre a legislação e a prática da preservação 

do patrimônio histórico e cultural em nosso Estado. Para responder às questões levantadas, serão 

realizadas entrevistas com a comunidade dos municípios de São Cristóvão e Laranjeiras, com os 

visitantes dos respectivos locais e com funcionários dos Órgãos responsáveis pela preservação 

dos patrimônios culturais, além da análise da Legislação vigente sobre o assunto. Até o momento, 

detivemo-nos na realização de leituras teóricas, objetivando obter um conhecimento mais 

profundo sobre Metodologia Científica, História do Brasil e Sergipe, e sobre a questão do 

patrimônio histórico e cultural, de um modo geral. Na próxima etapa, partiremos para a coleta de 

dados através das entrevistas, que serão de grande importância para refletirmos sobre a questão 

do patrimônio sergipano e sua relação com o Turismo. (UNIT) 

 

 

 

MEMÓRIA, PATRIMÔNIO E TURISMO A FAMÍLIA CONTEPORÂNEA 

BRASILEIRA E AS INSTITUIÇÕES DE ABRIGO. MONTEIRO, Clarissa Augusto 

Barreto(Prof
a
 do Curso de Serviço Social). 

 

A preocupação central deste estudo consistiu em discutir a relação existente entre a família e o 

processo de abrigo a que são submetidas cotidianamente adolescentes das classes populares em 

nosso país. Sabe-se que as entidades de “assistência” à criança e ao adolescente correspondem a 

uma prática antiga, como por exemplo, no século XVIII através das Rodas das Expostos, mas que 

na contemporaneidade continua a ser uma das principais formas de atendimento às populações 



pobres, legitimada pela Família, Estado e Sociedade Civil. Foram utilizadas como técnicas de 

coleta de dados a observação participante e a entrevista semi-estruturada a seis adolescentes em 

uma Instituição de Abrigo em João Pessoa - PB, no período de cinco meses. As famílias das 

adolescentes são de baixa renda, desempregadas ou subempregadas, oriundas do interior do 

Estado, estando nela presentes casos de alcoolismo e prostituição em alguns membros, violência 

e negligência contra as filhas. Outro dado relevante que se impõe é o de apresentarem a 

Instituição como forma eficaz de disciplinamento, de afastar de suas “meninas” as más 

companhias, além de se tratar de uma estratégia de sobrevivência individual e coletiva, implícita 

nos discursos. As adolescentes demonstraram ressentimento e revolta por ali estarem; fora de sua 

rotina e seus hábitos. Falta política de emprego e renda efetiva que possa garantir as famílias das 

classes populares à possibilidade de viverem dignamente junto aos seus filhos. (CAPES) 

 

Palavras – Chaves: Instituição – Abrigo - Família 

 

 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO: EXPRESSÕES DOS ESTUDANTES-ESTAGIÁRIOS 

DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL DA UNIT SOBRE O PROCESSO DESENVOLVIDO 

NOS CAMPOS DE PRÁTICA PROFISSIONAL MONTEIRO, Clarissa Augusto 

Barreto(Profa. do Curso de Serviço Social). 

 

A pesquisa visa analisar o momento em que os discentes têm a oportunidade de aproximação com 

a prática profissional do Serviço Social, desvendando o significado, expectativas e dificuldades 

encontradas em sua realização. Busca-se verificar como o aluno tem estabelecido a relação 

saber/poder nos campos de atuação, e, assim, a relação teoria/prática, componente indispensável 

para o exercício da prática profissional futura. Além desses elementos, intenta-se verificar: 1) 

quais são os campos de estágio em atividade no momento de realização da pesquisa e os critérios 

para entrada nos mesmos; 2) como se dá o cotidiano institucional; e 3) qual o instrumental 

teórico-metodológico utilizado pelos alunos na prática. Para a investigação proposta considerar-

se-ão três fases: 1
a
) Estágio I (concluída); 2

a
) Estágio II (em desenvolvimento); 3

a
) Apreciação 

dos Relatórios de Estágio, como forma de, através do acompanhamento dos alunos apreender 

como estes elaboram o processo no qual estão inseridos, percebendo, assim, como avaliam o 

programa em sua totalidade . Na primeira fase houve utilização de roteiros com questões 

objetivas e subjetivas, onde os depoimentos dos alunos selecionados por sua disponibilização, 

foram registrados. Os discursos apontam o Estágio I como campo fecundo de atividades e 

aprendizado, embora remetam a não escolha do campo para atuação e sua desvinculação do 

projeto de pesquisa e TCC anteriormente elaborados. Com o relatório final da pesquisa pensamos 

que será possível fomentar discussões acerca dessa atividade curricular, principalmente por se 

encontrar o Curso em um momento de implementação de novas diretrizes político-pedagógicas, 

nacionalmente. (IPA) 

 

Palavras- Chaves: Estágio Supervisionado – Serviço Social – Formação Profissional  

 

 

 

CONTRIBUIÇÕES DO PSF PARA A SAÚDE DA POPULAÇÃO DE MOITA BONITA 

(SE). SILVA, Daniela Góis da(Curso de Serviço Social, UNIT); MONTEIRO, Clarissa Augusto 

Barreto(Orientadora Curso Serviço Social, UNIT). 

 

Este estudo é resultado de uma pesquisa realizada junto a população do município de Moita 

Bonita, com o objetivo de analisar o significado por ela atribuído ao Programa que na 

contemporaneidade visa substituir qualitativamente o modelo anterior, de prestação de serviços à 

saúde pautando a sua ação em praticas preventivas e educativas. Dessa maneira, buscamos 

observar como se dão às relações entre profissionais e usuários, o que mudou a partir da 

implantação do programa, bem como apreender que perspectivas políticas e éticas têm os 

profissionais no exercício de suas ações. Com uma abordagem qualitativa, o processo 

investigativo se deu com a utilização da observação sistemática, entrevista, visita domiciliar e 

pesquisa documental. A partir do discurso das entrevistadas houve melhoria no atendimento à 

saúde, devido à presença de médicos, equipes especializadas, equipamentos e medicamentos, 

embora seja necessária a inclusão de outros profissionais do Programa e o cadastramento de todas 

as famílias que necessitam de complemento de renda, necessário ao desenvolvimento pleno do 

estado de saúde, eliminando, assim, o caráter da seletividade que se contrapõe aos dispositivos 

constitucionais. Através desse trabalho buscaremos fomentar discussões sobre o tema, 



possibilitando a Unidade de Saúde de Moita Bonita a constante atualização e avaliação de sua 

prática. 

 

 

 

O COTIDIANO DO IDOSO NO CENTRO DE CONVIVENCIA “FLORA BATISTA DE 

ALMEIDA”. BARBOSA, Carla Andréia Alves(curso de Serviço Social, UNIT); Co-autor: 

BALBINA, Maria Balbina de Carvalho(curso de Serviço Social, UNIT). 

 

O presente estudo será apresentado como pré-requisito de avaliação para obtenção do titulo de 

bacharel em Serviço Social da Universidade Tiradentes, em dezembro de dois mil e dois, estando 

no memento em questão em fase conclusiva. Os objetivos (1) centram-se na análise acerca do 

cotidiano dos idosos no Centro de Convivência para idosos “Flora Batista Almeida”, (2) 

identificar o que leva esses idosos a procura do Centro de Convivência “Flora Batista Almeida” 

como uma opção para, descontração, lazer (3) Detectar o que o Centro de Convivência “F.B.A.” 

proporciona aos mesmos. Para tanto o objeto de estudo foram os idosos freqüentadores assíduos 

do Centro de Convivência “Flora Batista Almeida”, no Loteamento Flora Batista Almeida no 

município Salgado-SE. , O percurso traçado para a concretização desta pesquisa seguiu o método 

qualitativo, por intermédio da pesquisa documental, esta favoreceu ao pesquisador fundamento 

teórico sobre a temática, como também foram utilizadas técnicas de abordagem como a 

observação não participante, a entrevista que partiram de um roteiro flexível básico. As 

entrevistas foram aplicadas com 13 idosos. Ao buscar nos sujeitos a ênfase nos depoimentos 

pessoal, acerca do cotidiano dos idosos no Centro de Convivência “F.B.A.” buscando assim, 

compreender esta relação, para posteriormente intervir nesta realidade. 

 

palavras-chaves : Idosos, Centro de Convivência, Cotidiano.  

 

O SERVIÇO SOCIAL NA CENTRAL DE TRANSPLANTE DO ESTADO DE SERGIPE – 

PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE ÓRGÃO. ARAGÃO, Ana Régia de Oliveira(Curso de 

Serviço Social, UNIT); Orientadora: MONTEIRO, Clarissa Augusto Barreto(Orientadora, Curso 

de Serviço Social). 

 

O presente estudo objetivou analisar as ações do Serviço Social na Central de Notificação, 

Capacitação, Distribuição de Órgãos de Sergipe – CNCDO-SE (Central de Transplante de 

Sergipe), órgão da Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe, que funciona na dependência do 

Hospital João Alves Filho, localizado Av. Tancredo Neves, S/N, Bairro Capucho, na cidade de 

Aracaju – Sergipe, através de um acompanhamento sistemático da prática institucionalizada, 

verificando como este intermedia a relação Central, Doador e Família, bem como tem estimulado 

a capacidade participativa da população na doação voluntária e de captação de órgãos, com o 

propósito de discutir com os atores envolvidos no mencionado processo, a importância conferida 

ao ato da decisão de doação de órgão. : Na fase de coletas de dados foram utilizados quatro 

técnicas fundamentadas na abordagem qualitativa e quantitativa, a saber: a observação 

participante, a entrevista semi-estruturada, a pesquisa documental, sendo também realizado 

levantamento o bibliográfico. Foi entrevistada o Assistente Social da Central de Transplante e 

como uma forma de confrontar informações por ela cedidas quanto ao processo que se pretende 

educativo, entrevistamos mais oitenta sujeitos em diversos locais da Capital, afim de 

apreendermos como a Central com suas informações chegam até eles. Com este trabalho 

pretendemos fomentar discussões na Central como forma de avaliação constantes das ações nela 

presente além de observamos a necessidade de desenvolver continuamente atividades de forma 

sistemática.  

 

Palavras – Chaves: Serviço Social, Doação e Captação de Órgãos. 

 

 

 

HUMANIZAÇÃO NA SAÚDE: UM ESTUDO SOBRE O PROGRAMA DE 

HUMANIZAÇÃO NA PEDIATRIA DO HOSPITAL DE CIRURGIA EM ARACAJU -SE. 

SOUZA, Simone Vasconcelos de(Curso de Serviço Social, UNIT); MONTEIRO, Clarissa 

Augusto Barreto(Orientadora, Curso de Serviço Social, UNIT). 

 

Este estudo objetivou analisar o Programa Nacional de Humanização na Assistência Hospitalar 

(PNHAH) do Ministério da Saúde, verificando como as ações implementadas são interpretadas 

pelos usuários do SUS, profissionais e Grupo de Trabalho em Humanização (GTH), uma vez que, 



por suas diretrizes, visa melhorar a qualidade da assistência oferecida nas unidades de saúde, num 

momento em que é reconhecido o sucateamento, a falta de incentivos financeiros e a diminuição 

da participação do Estado frente às questões sociais. A pesquisa de cunho qualitativo foi 

desenvolvida na pediatria do Hospital de Cirurgia mediante a realização do Estagio I e II, através 

da entrevista, observação, pesquisa documental e diário de campo, articulados entre si na 

tentativa de desenvolver o tema em questão a partir da vivência do cotidiano institucional. Os 

dados coletados mostram a urgência de um trabalho que inclua capacitação continuada dos 

profissionais e remuneração compatível com as atividades propostas, bem como a inserção dos 

usuários nesse processo que se pretende educativo, para que sejam entendidos como sujeitos, 

cidadãos de direito. Com os resultados, que não se pretendem “acabados,” definitivos, intentamos 

discutir a realidade apreendida de modo a contribuir para a (re)avaliação da prática até então 

desenvolvida. 

 

Palavras chave: SUS. HUMANIZAÇÃO. PEDIATRIA. 

 

 

 

OS IMPACTOS SOCIAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NA AREA 23 DO 

BAIRRO GETÚLIO VARGAS : UM ESTUDO DE CASO. SANTOS, Eliane Cristina 

dos(Curso de Serviço Social, UNIT); MONTEIRO, Clarissa Augusto Barreto(Orientadora, Curso 

de Serviço Social, UNIT). 

 

O estudo apresentado consistiu na analise dos impactos sociais oriundos da implantação do 

Programa de Saúde da Família - PSF na cidade de Aracaju/Se, através de um estudo de caso na 

micro-área 23 do bairro Getúlio Vargas. Pretendemos verificar se após a implantação do PSF 

houve alterações significativas nos índices saúde/doença da população atendida no Centro de 

Saúde, através de um estudo do grau de satisfação dos usuários em relação aos serviços a eles 

prestados. A importância de realizar uma pesquisa desta natureza está centrada em duas 

premissas: a primeira, de não haver estimativas oficiais no Estado de Sergipe, estudos avaliativos 

acerca dos impactos sociais positivos ou negativos do programa quanto à satisfação dos usuários 

após a sua implementação; a segunda, de possibilitar um conhecimento mais aprofundado da 

prática desenvolvida no Centro de Saúde Neuzice Barreto, considerando a nossa inserção nesta 

Unidade de Saúde enquanto estagiária de Serviço Social. Uma reflexão em torno dessa questão 

possibilitou o início de um processo avaliativo das ações já desenvolvidas e em desenvolvimento. 

Como forma de respondemos ás questões postas no projeto de pesquisa realizamos a entrevista e 

questionários com usuários e profissionais do Centro de Saúde, escolhidos aleatoriamente. Com 

as abordagens feitas constatamos a insatisfação dos usuários pela não divulgação do programa 

para a população e pela falta de preparação/qualificação dos profissionais; além da instabilidade 

sentidas pelos membros da Equipe Saúde da Família. Entendemos que o relatório final da 

pesquisa se configurará num importante instrumento de avaliação da pratica desenvolvida no 

Centro de Saúde, contribuindo, para melhoramento das ações e tratamentos dados aos usuários 

daqueles serviços. 

 

palavras-chaves: PSF; Saúde; Atendimento  
 

 

 

DANO MORAL COLETIVO E A SUA ACEITAÇÃO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. 

ANDRADE, Daniela Patrícia dos Santos(Curso de Direito, Unit); COSTA, Agatha(orientadora, 

Curso de Direito, Unit). 

 

Artigo elaborado com base no projeto de pesquisa da disciplina Orientação à Monografia, em 

setembro de 2002, hoje em fase de elaboração. Tem como objetivos (1) observar o 

posicionamento da Justiça do Trabalho perante o dano moral coletivo (2) analisando a 

possibilidade de ocorrência desse dano no que diz respeito às relações trabalhistas, (3) qual o seu 

limite e/ou área de atuação, (4) quem seriam os agentes causadores e a coletividade atingida em 

tais situações. Tivemos como questão: “deve a Justiça do Trabalho aceitar a hipótese de dano 

moral coletivo?”. Partimos do pressuposto de que a possibilidade de dano moral individual 

decorrente da relação empregatícia já está consagrada na Justiça do Trabalho, havendo a 

necessidade de um estudo quanto a ocorrência de danos morais não apenas individuais, mas 

também daqueles cujos efeitos atinjam toda uma coletividade. Nosso objeto de estudo, portanto, é 

a existência do dano moral coletivo decorrente da relação de emprego e a sua aceitação na Justiça 

do Trabalho. O caminho trilhado para essa abordagem da realidade baseou-se em pesquisas 



doutrinárias, em artigos publicados e em decisões Trabalhistas. A doutrina ainda pouco versa 

sobre o assunto, havendo alguns trabalhos (textos, artigos,...) que demonstram a atenção que já 

começa a ser dada ao tema. Já existem decisão judiciais favoráveis a existência de danos morais 

coletivos, inclusive com a condenação de quem os causou ao pagamento de indenização. De 

extrema importância é o estudo das circunstâncias que circundam a efetivação de danos morais 

coletivos, analisando-se a possibilidade concreta de ocorrência de tal situação e, por fim, o nexo 

de causalidade fundamental para sua caracterização e definição do Juízo competente.  

 

Dano. Moral. Coletivo 

 

 

 

A 1NTERPRETAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS:AUTO- APLICABILIDADE 

DO ARTIGO 192,§3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROCHA, José Cândido Garcez 

da(curso de Direito, UNIT); RIBEIRO, Agatha Christie Vaz Gomes Costa(orientadora, curso de 

Direito, UNIT). 

 

Artigo retirado do projeto apresentado à disciplina Orientação a Monografia no curso de Direito 

Noturno da Universidade Tiradentes/SE para defesa e obtenção da graduação, hoje em fase de 

elaboração e pesquisa do texto da monografia. Objetivo: 1-demonstrar o comportamento das 

normas constitucionais quanto a sua eficácia; 2- demonstrar o papel do Judiciário na interpretação 

e aplicação das normas constitucionais; 3-discutir a aplicabilidade do artigo 192, §3º da 

Constituição Federal apresentando a posição do STF e outras interpretações possíveis. : pesquisa 

bibliográfica como leitura de artigos e livros, bem como jurisprudências. Através da pesquisa, foi 

possível obter variadas posições a respeito da aplicabilidade as normas constitucionais e algumas 

dessas posições foram relacionadas para compor o trabalho e fornecer o referencial teórico da 

pesquisa. O objetivo é demonstrar através dessa pesquisa jurisprudêncial e doutrinária que a 

posição do STF é equivocada para o melhor atendimento dos objetivos constitucionais. 

 

APLICABILIDADE – JUROS - CONSTITUCIONAIS 

 

 

 

TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - USURPAÇÃO PATRIMONIAL. GONÇALVES, 

João Cláudio Silva(Curso de direito – UNIT); ALMEIDA, Geilsa Alves(Curso de direito– 

UNIT). 

 

Este trabalho propõe-se delatar o caráter de inconstitucionalidade que circunda a instituição da 

taxa de iluminação pública, editada em vários municípios em todo o Brasil, sendo notório 

também em Aracaju; consubstanciada numa preleção muito mais política do que jurídica. 

Apresentando como principal escopo angariar incessantemente recursos para o compor o erário 

público; direitos transindividuais de uma sociedade são deturpados, desfigurando assim, a 

representatividade legal delegada a este ente. Conquanto, apesar de tal vicissitude, o direito 

brasileiro muniu o indivíduo de prerrogativas para sanar esta discrepância e repudiá-la do mundo 

jurídico, sendo encartada no instituto do direito tributário brasileiro, em suma, a repetição do 

indébito tributário. Este estudo faz parte da pesquisa “Repetição do indébito tributário – TIP”. . 

Levantamento doutrinário; jurisprudencial; e em revistas especializadas na área jurídica. A partir 

do material coletado se constatou a notoriedade da inconstitucionalidade, e, por conseguinte, a 

imoralidade, da cobrança desta taxa na esfera municipal, vez que, está sedimentado tanto na 

doutrina quanto nos atuais julgado, a impropriedade de tal exação. Sendo completamente viável 

ao contribuinte, ver de volta os valores pagos indevidamente ao poder público, inclusive 

atualizado com juros e correção monetária. O poder público na ânsia de buscar recursos para 

incrementar seu erário, acaba percorrendo caminhos tortuosos, ferindo princípios basilares que 

regem as condutas sociais, instituindo discrepâncias jurídicas que violam direitos dos cidadãos 

contribuintes, e de todo um ordenamento vigente. Destarte, este mesmo órgão instituidor também 

deve obediência a conjuntura jurídica que permite ao cidadão em ver sanado qualquer vício que 

aflija sua integridade física, moral e patrimonial; ver restabelecida a ordem pública por meios 

juridicamente cabíveis. 

 

Palavras-chaves: Taxa; inconstitucionalidade; restituição. 

 

 

 



A OPERACIONALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS NA 

TRANSCOMPRAS EM ARACAJU. UM ESTUDO DE CASO ACERCA DA 

SATISFAÇÃO DO CLIENTE. VALIDO, Leosmar Bispo(Curso de Administração, UNIT); 

MENEZES, Maria Balbina de Carvalho(Curso de Administração, UNIT). 

 

Relatório de Estágio apresentado como um dos pré-requisitos para obtenção do grau de bacharel 

em Administração com Ênfase em Recurso Humanos, em novembro de 2002. Teve como 

objetivo (1) analisar como fazer uma distribuição com qualidade, usando equipamentos que 

otimize a carga e a descarga, armazenagem e distribuição de mercadorias, para a satisfação das 

necessidades do cliente. Neste contexto as empresas de transporte constitui-se em uma ferramenta 

essencial para o seu sucesso, ou seja, elas são o elo de ligação entre o fornecedor e os seus 

distribuidores. Nosso objeto de estudo é o exame do processo de distribuição de materiais na 

empresa Transcompras em Aracaju tais como a movimentação, a armazenagem e entrega dos 

produtos, e a satisfação do cliente no momento atual. o caminho a ser trilhado para analisar essa 

abordagem da realidade, será uma pesquisa quantitativa utilizando um questionário, com 

perguntas fechadas aplicada aos clientes externos. Os dados serão coletados e tabulados, farão-se 

ainda tabulações cruzadas dos resultados para verificar a relação existente entre as diferentes 

categorias de análise, em seguida será feito um relatório final contendo a análise dos dados. Fará-

se também um pesquisa bibliografia dos temas abordados para dar suporte teórico ao projeto. A 

trabalho esta em andamento, por este motivo não dispomos dos resultados da pesquisa e 

consequentemente da conclusão do mesmo.  

 

Palavras-chaves: transporte, distribuição, satisfação. 

 

 

 

AS INFORMAÇÕES TURÍSTICAS NO HOTEL DA COSTA EM 2002. MENESES, 

Hercélio Eurípedes Almeida de; CARVALHO, Maria Balbina de(Curso de Administração com 

ênfase em Recursos Humanos. Centro de Ciências Sociais e Aplicadas). 

 

Relatório de estágio apresentado ao Programa de Estudos em Graduação da Universidade 

Tiradentes, no curso de Administração de Empresas com ênfase em Recursos Humanos, por 

ocasião do mês de novembro de 2002. O referido relatório tem por objetivo geral analisar o papel 

das informações turísticas através das estratégias utilizada pelo HOTEL DA COSTA LTDA, na 

cidade de Aracaju, e a sua contribuição para a divulgação e valorização das potencialidades 

locais. Possui como objetivos específicos, levantar as estratégias utilizadas pelo Hotel da Costa 

no processo de divulgação das informações turísticas; classificar as informações contidas nos 

meios de comunicação do referido Hotel; identificar o grau de relação entre o Hotel da Costa e os 

elementos do sistema turístico, quanto ao fornecimento de informações voltado ao turismo local; 

caracterizar o índice de satisfação dos turistas quanto às informações obtidas; analisar a 

contribuição destas informações para a divulgação e valorização das potencialidades locais. Tem 

como objeto de estudo, a verificação de como se dá o processo de informação turística voltada 

aos clientes, no HOTEL DA COSTA, na cidade de Aracaju. Identificar possíveis falhas na 

receptividade destes clientes, saber a quantidade e a qualidade de informações a que estes clientes 

dispõem, dentro do hotel, para uma melhor e mais proveitosa estada. Ainda, identificar, junto aos 

clientes do referido hotel, qual o grau de satisfação que este estabelecimento produziu nestes, 

como intuito de melhor aproveitamento das potencialidades turísticas locais. O presente relatório 

será estruturado sob o nível de pesquisa do tipo exploratória, utilizando-se o método qualitativo, e 

com abordagem dialética, com ênfase numa abordagem gerencial, vislumbrado pela gerência do 

HOTEL DA COSTA. Como instrumento, utiliza-se a entrevista semi-estruturada e a observação 

indireta, assim como a pesquisa bibliográfica, à qual nos auxilia no estudo do referido relatório. 

Acerca dos resultados, conclusões e considerações do referido relatório de estágio, 

oportunamente procederemos com as devidas considerações, uma vez que o presente relatório 

ainda se encontra em fase de execução. 

 

Palavras-chaves: Hotelaria, informações turísticas, turismo.  

 

 

 

 

 

 

 



GESTÃO DE COMPRAS: UMA ESTRATÉGIA DE SUCESSO PARA A FRISUL EM 

2002. RESENDE, Aline Freire; CARVALHO, Maria Balbina de(Curso de administração com 

ênfase em recursos humanos. Centro de Ciências Sociais e Aplicadas). 

 

Relatório de estágio apresentado ao Programa de Estudos em Graduação da Universidade 

Tiradentes, em Administração de Empresas, por ocasião do mês de novembro de 2002. Tem 

como objetivo geral verificar como se dá um processo de compras que possa ser considerado 

otimizado em função da agilidade e diminuição de custos. Os objetivos específicos são: analisar 

quais os meios de compra utilizados pela FRISUL, pesquisar se a empresa possui cadastro de 

fornecedores atualizado e observar quais os níveis de estoques da mesma. O objeto de estudo do 

presente relatório é o exame da função compras, esclarecendo a importância que um sistema de 

compras eficiente e eficaz tem na busca por um diferencial competitivo no atual mercado, 

reduzindo custos, agilizando processos e sedimentando o conceito de parceria entre cliente e 

fornecedor. No atual cenário mundial, estas questões constituem pontos-chaves para a 

sobrevivência das empresas em uma economia globalizada e altamente competitiva onde a 

função de aquisição passou a ser utilizada de forma estratégica devido ao volume de recursos 

financeiros envolvidos. O presente estudo será desenvolvido em nível de pesquisa do tipo 

exploratória, onde será utilizado o método qualitativo, a abordagem que faremos uso será a 

dialética, com aproximação ao sujeito envolvido, que no nosso caso será o gerente operacional da 

FRISUL – Frigorífico de Suínos LTDA, empresa que se constituirá o nosso terreno de pesquisa. 

Utilizaremos como instrumento a entrevista semi-estruturada, a observação indireta, assim como 

a pesquisa bibliográfica para dar suporte à pesquisa Com relação aos resultados e conclusões, 

considerando que nosso projeto está em fase inicial, no momento não podemos contempla-los 

neste resumo, entretanto por ocasião do evento poderemos proceder a apresentação. 

 

Palavras-chaves: Compras, agilização, custos. 

 

 

 

O FATOR HUMANO COMO DIFERENCIAL DE SUCESSO ORGANIZACIONAL. 

FILHO, Cícero dos Santos( Curso de Administração de Negócios CCSA / UNIT/SE); 

MENEZES, Maria Balbina de Carvalho(curso de Administração UNIT/SE) 

 

O presente trabalho apresentado ao Programa de Estudos de Graduação em Administração da 

UNIT/SE, tem os objetivos (1) materializado em forma de relatório de estágio curricular 

analisando a importância do ser humano enquanto parte de uma equipe na busca por resultados 

que satisfaçam às necessidades de sobrevivência das organizações no mercado competitivo (2) 

propor alternativas e soluções frente a questão de sobrevivência organizacional. Nosso objeto de 

estudo é a permanência do Centro Educacional Nova Dimensão levando em consideração a 

concorrência no campo humano estabelecida . Nesse caminho que estamos percorrendo com o 

propósito de atendermos aos objetivos faremos uso de métodos de abordagem qualitativa e 

procedimentos de tratamento de dados quantitativos organizando uma revisão de literatura e 

construção teórica pertinente. Trabalharemos com questionários junto aos clientes interno e 

externo da organização. Não podemos apresentá-los no momento considerando estarmos no 

início do nosso projeto, com previsão de conclusão para o início de novembro, onde 

oportunamente por ocasião do SEMPESQ faremos apresentação pública. Esperamos ao final 

deste trabalho mostrar que para haver um sucesso organizacional é preciso não só que as pessoas 

estejam bem treinadas ou preparadas tecnicamente, mas que estejam também predispostas a 

contribuírem através das suas ações no que diz respeito ao cumprimento de suas 

responsabilidades no desempenho de suas funções para o crescimento e busca de resultados que 

garantam a sobrevivência da mesma. 

 

Palavras – chaves: sucesso organizacional, bem - estar, desempenho  

 

 

 

A IMPORTÂNCIA DO EFICAZ PLANEJAMENTO E CONTROLE DOS ESTOQUES 

PARA ATENDER A DEMANDA DE PRODUTOS DA AMBEV. COUTO, Fernanda 

Cardoso(Curso de Administração com ênfase em Marketing, UNIT); MENEZES, Maria Balbina 

C.(Orientadora, Curso de Administração, UNIT). 

 

Projeto de Pesquisa e Relatório de Estágio apresentado a disciplina Estágio Supervisionado do 

Curso de Administração com Ênfase em Marketing, ministrada pela Profa. Maria Balbina C. 



(Menezes). Teve como objetivos (1) Estudar sobre a importância de um bom planejamento e 

controle da distribuição de produtos acabados para atender de maneira eficiente e eficaz as 

necessidades das outras fábricas do grupo e diretamente a algumas revendas. (2) Pesquisar sobre 

métodos eficientes de atender a demanda pelos produtos sem que seja necessário manter altos 

níveis de estoque e com isso diminuir seus custos de manutenção. (3) Pesquisar sobre quais 

meios de transporte atendem melhor e a um menor custo às necessidades de distribuição e 

aquisição de produtos. (4) Estudar sobre a melhor forma de se tomar decisão em relação ao 

momento de pedir e a quanto pedir para atender sempre ao cliente no momento e na quantidade 

que o mesmo necessitar, assim como pesquisar como administrar estoques de produtos com prazo 

de validade para que os mesmos não vençam no estoque, o que consequentemente acarretaria o 

seu despejo. O método utilizado para a realização desta pesquisa será através de pesquisa 

qualitativa, onde nos basearemos na forma como as atividades são realizadas na empresa objeto, 

e através de pesquisa documental. Também nos utilizaremos da pesquisa bibliográfica para dar 

suporte e embasamento a pesquisa que está sendo realizada. Como o projeto de pesquisa ainda 

está sendo concluído até o momento não temos dados sobre seus resultados. O trabalho de 

pesquisa ainda está em andamento e devido a isso, não temos uma conclusão da pesquisa 

realizada e dos resultados alcançados. 

 

 

 

ARMAZENAMENTO E CONTROLE DE MEDICAMENTOS NO ALMOXARIFADO DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARACAJU NO SEU MOMENTO ATUAL DE 2002. 

CARMO, Marcelo Araújo do(Curso de Administração UNIT); MENEZES, Maria Balbina de 

Carvalho(Curso de Administração UNIT 

 

Projeto de pesquisa a ser apresentado ao SEMPESQ (Semana de Pesquisa da UNIT/SE) para ser 

avaliado com relatório fina de conclusão de curso, em Novembro de 2002. Tem como principais 

objetivos de pesquisa: examinar o (1) controle de produtos que se encontra 

armazenados(Medicamentos), analisar como esse controle influência (2) armazenamento e (3) 

averiguar qual a influencia do controle e o armazenamento no funcionamento do almoxarifado 

(4) identificar como o processo de armazenamento e controle influência no processo de estoque, 

especialmente no momento atual, a partir de experiência do pesquisador, como estagiário do 

referido setor. O caminho trilhado para a realização da pesquisa, baseou-se no uso da 

metodologia quantitativa com aproximação aos sujeitos envolvido os quais neste caso são 

estagiário do referido setor, através de aplicação de questionário, representações gráficas e da 

pesquisa bibliográfica para dar suporte. Estes dados serão coletados e tabulados e far-se-a ainda 

um relatório final apresentado sugestões e melhorias para os objetivos levantados. Com relação 

aos resultado considerando que o presente trabalho está em fase inicial, só serão possíveis ser 

apresentados por ocasião no SEMPESQ, devendo está lógica ser aplicada também a conclusão. 

 

Palavras Chaves: Controle, Armazenamento, Estoque, Averiguar 

 

 

 

A LIDERANÇA ENQUANTO ELEMENTO FAVORECEDOR DA EFICÁCIA NA 

BOUTIQUE SANTO ANTONIO. CABRAL, Rose Anne Santos Aragão(Curso de 

Administração, UNIT); MENEZES, Maria Balbina de Carvalho(Curso de Administração, UNIT). 

 

Relatório de Estágio apresentado ao SEMPESQ – Semana de Pesquisa da UNIT/SE, para 

qualificação do grau de bacharel em Administração com Ênfase em Recursos Humanos, em 

novembro de 2002. Teve como objetivos (1) verificar como a liderança pode influenciar no 

alcance da eficácia perante os clientes internos de uma organização. As empresas estão inseridas 

em um ambiente cada vez mais acirrado, cabendo a liderança incentivar e habilitar seus 

colaboradores na busca de soluções criativas e alternativas inovadoras. Outrossim prevalece a 

eficácia de um líder quando o mesmo satisfaz as necessidades de seus liderados, pelo fato de 

possuir flexibilidade para entender o ambiente e situação atual (2) analisar como a ascendência de 

um líder poderá afetar o comportamento do grupo, diante de suas qualidades e características 

flexíveis para atingir metas e objetivos. O objeto de estudo do atual relatório é o exame da 

liderança na Boutique Santo Antonio em Aracaju, explicando a interação harmoniosa das funções 

do negócio com as funções de liderança, introduzido em um ambiente de aprendizagem, onde os 

indivíduos e os lideres passam a dar andamento a criatividade e inovação. O procedimento para 

analisar essa abordagem da realidade, será uma pesquisa quantitativa utilizando como 

instrumento um questionário e a tabulação de dados. O questionário será constituído por uma 



série de perguntas que devem ser respondidas por escrito, sem a presença de um entrevistador. Os 

dados serão coletados e tabulados, e em seguida, será apresentado um relatório final com a 

situação encontrada da empresa, bem como sugestões de melhorias. Também será feita uma 

pesquisa bibliografia do assunto abordado para dar suporte teórico ao projeto. O referido projeto 

encontra-se em fase inicial, impossibilitando a inserção do resultado e da conclusão nesse 

resumo, todavia poderemos executar a apresentação pela ocasião do evento.  

 

Palavras-chaves: Liderança, eficácia, clientes internos. 

 

 

 

A SATISFAÇÃO DO CLIENTE INTERNO E EXTERNO COMO DIFERENCIAL 

COMPETITIVO NA SOVETERIA VI-SABOR. RODRIGUES, Andréa Wiltshire 

Carvalho(Curso de Administração, UNIT); MENEZES, Maria Balbina de Carvalho (Curso de 

Administração, UNIT). 

 

Relatório de Estágio apresentado como um dos pré-requisitos para obtenção do grau de bacharel 

em Administração com Ênfase em Recurso Humanos, em novembro de 2002. Teve como 

objetivo (1) analisar o nível de satisfação do cliente interno e externo na Vi-sabor (2) avaliar as 

necessidades dos clientes externos e internos, buscando informações específicas sobre suas 

percepções em relação a um determinado produto ou serviço. Diante de um ambiente competitivo 

onde os objetivos de todas as empresas é permanecerem no mercado, a busca da satisfação é um 

processo constante. Nosso objeto de estudo é o exame da satisfação do cliente externo e interno 

na empresa Vi-sabor em Aracaju, tais como garantir a qualidade dos seus produtos e serviços 

tornando-se um diferencial competitivo. o caminho a ser trilhado para analisar essa abordagem da 

realidade, será uma pesquisa exploratória, pelo método quantitativo utilizando um questionário, 

com perguntas aplicadas aos clientes externos e internos. Os dados serão coletados e tabulados, 

farão-se ainda tabulações cruzadas dos resultados para verificar a relação existente entre as 

diferentes categorias de análise, em seguida será feito um relatório final contendo a análise dos 

dados. Fará-se também um pesquisa bibliografia dos temas abordados para dar suporte teórico ao 

projeto. O trabalho esta sendo desenvolvido, e por isto não apresenta resultados da pesquisa e 

consequentemente a sua conclusão. 

 

Palavras-chaves: cliente interno, cliente externo, satisfação 

 

 

 

PROJETO DE INTERVENÇÃO: UMA PROPOSTA CONSTRUTIVISTA NO ENSINO 

DAS CIÊNCIAS. ALMEIDA, Anny Graciele Pereira de; ALMEIDA, Conceição Nascimento 

de(Curso de Ciências Biológicas, UNIT); ANDRADE, Chrystiane Vasconcelos(Orientadora, 

Curso de Ciências Biológicas, UNIT). 

 

Projeto elaborado e atualmente em fase de concretização no grupo de Estudos em Didática do 

Curso de Ciências Biológicas da UNIT. O estudo objetivou investigar o processo de construção e 

elaboração do planejamento da disciplina Ciências dirigida ao terceiro ciclo do ensino 

fundamental. Apresentando como problemática a questão: “ Como os professores de Ciências 

elaboraram seus projetos de intervenção?” [Partiu-se do pressuposto de que formar é muito mais 

que puramente treinar o educando, neste sentido concorda-se com FREIRE (1999) quando aponta 

que ensinar exige pesquisa, enfatizando que a Didática não é um conjunto de métodos, mas é 

identificação de que o fazer pedagógico está relacionado às mudanças curriculares.] Este estudo, 

baseou-se na análise descritiva e implicativa, encontrando-se organizado em três fases: na 

primeira delas, realizou-se a seleção de uma amostragem aleatoriamente; na Segunda, ocorreu o 

estudo de campo e a elaboração dos instrumentos de coleta de dados sendo eles: guia de 

entrevistas e observação realizado com seis professores e cinqüenta alunos do terceiro ciclo do 

ensino fundamental. No terceiro, foram feitas a análise e a correlação dos dados encontrados 

acerca dos projetos de intervenção existentes na escola de referência. Dos cinqüenta e seis 

entrevistados, entre alunos e professores do terceiro ciclo do ensino fundamental, de duas escolas 

públicas de Aracaju, foram adquiridas informações que deram suporte à pesquisa. Pode-se 

constatar, a partir dos instrumentos selecionados no estudo que, uma grande dificuldade dos 

professores de Ciências é entender a nova cultura da escola. Segundo eles, não houve uma 

preocupação em sistematizar a discussão acerca das novas diretrizes que foram incorporadas pela 

escola, apontam ainda que, elaborar o projeto de intervenção não é tarefa difícil, o impossível é 

operacionalizá-lo no contexto atual da escola. 



 

Palavras-chaves: Teoria Construtiva; Ciências, Projeto Pedagógico. 

 

 

 

MEMÓRIA E HISTÓRIA: O TURISMO E A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 

HISTÓRICO EM SERGIPE. SILVA, Marília Marques Cruz e(Curso de Turismo, UNIT); 

ANTÔNIO, Edna Maria Matos(Orientadora, Curso de Turismo, UNIT). 

 

Pesquisa desenvolvida no Programa de Bolsas de Iniciação Científica – PROBIC, da 

Universidade Tiradentes/SE, desde junho de 2002. Nossa pesquisa visa contribuir para o 

levantamento da situação dos patrimônios histórico-culturais de Sergipe, e observar, através do 

estudo de caso de São Cristóvão e Laranjeiras (inicialmente), o impacto da atividade turística nas 

comunidades que abrigam esses patrimônios. Temos como objetivos (entre outros) verificar se a 

utilização pelo Turismo, dos espaços de memória histórica, implica (ou não) em perda de 

identidade cultural, ou, por outro lado, contribui para a criação de uma consciência de valorização 

cultural. Além disso, pretende-se analisar a relação entre a legislação e a prática da preservação 

do patrimônio histórico e cultural em nosso Estado. Para responder às questões levantadas, serão 

realizadas entrevistas com a comunidade dos municípios de São Cristóvão e Laranjeiras, com os 

visitantes dos respectivos locais e com funcionários dos Órgãos responsáveis pela preservação 

dos patrimônios culturais, além da análise da Legislação virgente sobre o assunto. Até o 

momento, detivemo-nos na realização de leituras teóricas, objetivando obter um conhecimento 

mais profundo sobre Metodologia Científica, História do Brasil e Sergipe, e sobre a questão do 

patrimônio histórico e cultural, de um modo geral. Na próxima etapa, partiremos para a coleta de 

dados através das entrevistas, que serão de grande importância para refletirmos sobre a questão 

do patrimônio sergipano e sua relação com o Turismo. (UNIT). 

 

Palavras-Chave: Memória, Patrimônio e Turismo. 

 

 

 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: UMA ANÁLISE NA REPRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES ABRIGADAS NA UNIDADE C.E.O-CENTRO DE ESTUDOS E 

OBSERVAÇÃO. BISPO, Suzimara Montalvão(Curso de Serviço Social, UNIT); MENEZES, 

Maria Balbina e Carvalho(Curso de Serviço Social, UNIT). 

 

O estudo em pauta será apresentado como pré-requisito de avaliação para obtenção do título de 

bacharel em Serviço Social na Universidade Tiradentes, em dezembro de dois mil e dois, estando 

no momento em questão em fase conclusiva. Os objetivos (1) centram-se na análise da 

representação de crianças e adolescentes acerca da agressão física no bojo familiar, (2) 

tencionando identificar as causas que levam os pais a agredirem seus próprios filhos (3) e 

apreender os reflexos desta problemática nas crianças e adolescentes. Para tanto o objeto de 

estudo foram crianças e adolescentes do sexo masculino, que na faixa etária de sete a dezoito 

anos incompletos, estão em risco social, e vinculados sob aparato institucional à Unidade C.E.º - 

Centro de Estudo e Observação da Fundação Renascer do Estado de Sergipe. O Percurso traçado 

para a concretização desta pesquisa seguiu o método qualitativo por intermédio da pesquisa 

documental, esta propiciou ao pesquisador embassamento teórico sobre a problemática, como 

também foram utilizadas técnicas de abordagem tais como: a observação não-participante e a 

entrevista com roteiro flexível. As entrevistas foram operacionalizadas com vinte sujeitos, todos 

estes já tinham vivenciado o fenômeno da agressão física em suas experiências de vida, inclusive 

seis destes relataram que seus agressores os agrediam quando estes mereciam. Entendida a 

gravidade e o aumento exarcebado da violência doméstica no seio familiar, fato fácil e 

constantemente visível nos noticiários, busca-se compreender o sujeito alvo desta violência em 

sua essência, via sua própria narrativa para posterior intervenção nessa realidade. 

 

Palavras-Chave: Violência doméstica; criança; adolescente. 

 

 

 

 

 

 



DIAGNÓSTICO ERGONÔMICO E LABORAL DOS DIVERSOS SETORES E 

TRABALHADORES DO CAMPUS II DA UNIVERSIDADE TIRADENTES. DANTAS, 

Milena de Souza(Curso de Fisioterapia/UNIT); FREIRE, Rosimari de Faria(Orientadora, Curso 

de Fisioterapia, UNIT) 

 

Projeto apresentado à SEMPESq da UNIT/SE, para participação em evento científico, em 

setembro de 2002, hoje em fase de levantamento de dados. Teve como objetivos a elaboração de 

um diagnóstico ergonômico e laboral dos diversos setores de trabalho e trabalhadores do 

CAMPUS II da Universidade Tiradentes, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, para 

estabelecer relacionamento entre os diversos setores de trabalho do CAMPUS Iida Universidade 

Tiradentes, avaliando os setores de trabalho do ponto de vista ergonômico e laboral,, procedendo 

uma avaliação física e funcional dos trabalhadores em seu próprio ambiente de trabalho e a partir 

daí levantar pontos positivos e negativos, do ponto de vista ergonômico, de cada setor de trabalho 

avaliado, apontando soluções ergonômicos para o bom e melhor desenvolvimento das tarefas 

laborais, visando um posterior aumento no rendimento dos trabalhadores da instituição. Tivemos 

como questão: “ Qual o comportamento ergonômico e laboral dos funcionários de uma grande 

instituição e como a instituição comporta-se perante à ergonomia?”. Partimos do pressuposto que 

há um certo nível de alienação, tanto por parte da instituição quanto por parte de seus 

funcionários, no que diz respeito à ergonomia é portanto se fazem necessários dados científicos 

que nos mostrem como abordar, de forma ideal, trabalhadores e empregadores. O caminho 

trilhado para chegar a esta abordagem da realidade, baseia-se no uno de questionários, 

estrategicamente elaborados, abrangendo os diversos setores mapiados de acordo com dados da 

diretoria de recursos humanos, que permitam a colheita de todas as informações necessárias ao 

diagnóstico ergonômico e laboral. Após o levantamento de dados, as informações serão tabuladas 

e analisadas através de gráficos estatísticos que apontarão o ambiente ergonomicamente correto 

ao trabalhador, bem como os que não atingirem a expectativa, mas que podem ser readaptados, 

para promover condições adequadas de trabalho, visando o conforto do trabalhador e a 

produtividade. Através de visitas preliminares para determinar nosso objeto de estudo, podemos 

notar que alguns de nossos pressupostos se fazem totalmente verdadeiros, e isto está sendo de 

grande valia para elaboração dos questionários. Esta pesquisa não tem somente o cunho de 

análise científica, mas sim, um papel de educador no que diz respeito ao papel da ergonomia na 

empresa. (PROBIC). 

 

 

 

DISTÂNCIA MORFOGEOMÉTRICA DE PROCRUSTES ENTRE CACTERES DE 

MACHOS E FÊMEAS DE TRÊS ESPÉCIES DE ABELHAS EUSSOCIAIS 

(HYMENOPTERA: APINAE). ARAÚJO, Edilson Divino de(Professor, Curso de C. Biológicas 

– UNIT); J. Chaud-Netto (Orientador, Depto. De Biologia – IBUNESP-/Rio Claro). 

 

Neste trabalho foram analisadas, independentemente, as formas da asa anterior, da tíbia do 

terceiro par de pernas e da mandíbula, de três espécies de abelhas sociais da subfamília Apinae, 

tomando-se as medidas das coordenadas de marcos anatômicos presentes nessas estruturas. Para 

o estudo das distâncias de forma entre rainha, operária e macho, foram analisadas amostras das 

abelhas eussociais: Apis mellifera, Melipona quadrifasciata e Scaptotrigona postica.( ) Para o 

estudo das distâncias de forma entre rainha, operária e macho foram analisadas amostras de três 

espécies de abelhas eussociais: Apis mellifera, Melipona quadriffasciata e Scaptotrigona postica. 

As análises das distâncias de Procrustes entre as formas médias das estruturas, desenvolvidas a 

partir de morfometria geométrica, indicaram a existência de uma grande variação de proximidade 

de forma entre castas e sexos, segundo o tipo de estrutura analisada. A hipótese sobre a expressão 

dos genes para feminilidade é corroborada pelos resultados obtidos em Melipona quadrifasciata, 

que apresentou uma maior proximidade de forma entre machos e operárias em cada uma das três 

estruturas mosfológicas examinadas. Por outro, os dados obtidos nesse trabalho não dão suporte à 

hipótese de que em meliponíneos, como regra geral, as operárias possuem maior proximidade 

com os machos e que em Apis as fêmeas são morfologicamente distantes dos machos, no que se 

refere à forma. A análise de forma, feita de maneira independente nas diferentes estruturas, 

permite reforçar a hipótese de que a casta e o sexo específico seguem regras de desenvolvimento 

que podem ser moduladas, de formas distintas, em cada parte do corpo. Projeto parcialmente 

financiado pelo PICDT/CAPES. 

 

 

 

 



ESTIMATIVA DA RESTRIÇÃO EVOLUTIVA DA FORMA DE CARACTERES 

ESTRUTURAIS EM ABELHAS SOCIAIS (HYMENOPTERA: APINAE). ARAÚJO, 

Edilson Divino de(Professor, Curso de C. Biológicas – UNIT); J. Chaud-Netto (Orientador, 

Depto. De Biologia – IB-UNESP/Rio Claro). 

 

A subfamília Apinae pertence à ordem Hymenoptera e compreende diversas tribos, dentre elas as 

abelhas socialmente mais derivadas, que apresentam corbícula: Bombini (eussociais primitivas), 

Meliponini e Apini (abelhas eussociais avançadas). O presente trabalho é um estudo das possíveis 

restrições evolutivas encontradas na forma das diferentes estruturas analisadas, levando-se em 

conta a auteocorrelação filogenética entre dezoito espécies de abelhas eussociais. Além de ser 

análise independente das diferentes estruturas, este trabalho compara os resultados da distância de 

forma com outros trabalhos anteriores baseados em análises multivariadas convencionais. Este 

trabalho utilizou técnicas de morfometria geométrica para a comparação exclusiva da forma de 

mandíbulas, tíbias e asas de operárias de espécies de apíneos eussociais. Foram analisadas as 

formas da asa anterior, da tíbia do terceiro par de pernas e da mandíbula, tomando-se as medidas 

das coordenadas de marcos anatômicos presentes nessas estruturas. As restrições filogenéticas 

mostram-se relativamente baixas e não apresentaram a mesma magnitude para todas as estruturas 

analisadas. Estes resultados eram esperados, uma vez que as forças aerodinâmicas que estão 

relacionadas ao funcionamento das asas dão poucas opções de variação para as adaptações dessa 

estrutura e, por outro lado, as tíbias, que estão diretamente relacionadas ao comportamento de 

forrageamento, sofrem pressões seletivas um pouco maiores, que são refletidas na variação da 

forma da corbícula. Nas mandíbulas as restrições evolutivas são muito baixas e as análises dessas 

estruturas montraram uma colinearidade entre os efeitos de tamanho, forma e filogenia. A espécie 

de Bombus analisada apresentou um grande desvio de forma da mandíbula quando comparada às 

demais espécies. Este padrão, pode Ter sido gerado por diferenças relacionadas à especialização 

das castas entre esta tribo de abelhas eussociais primitivas e as tribos Apini e Meliponini, 

formadas por abelhas altamente sociais. Projeto parcialmente financiado pelo PICDT/CAPES. 

 

 

 

PERFIL DA SUSCEPTIBILIDADE DE AMOSTRAS CLÍNICAS DE Staphylococcus 

aureus ISOLADAS NO HOSPITAL GOVERNADOR JOÃO ALVES FILHO-ARACAJU-

SERGIPE-BRASIL. CHAGAS NETO, Thomas; CARNEIRO, Maria Regina Pires(Curso de 

Ciências Biológicas, UNIT); ALMEIDA, Mônica B. de(Hospital Governador João Alves Filho). 

 

Staphylococcus aureus constitui-se no principal patógeno relacionado a infecções nosocomiais e 

de infecções adquiridas na comunidade na maioria dos países, inclusive no Brasil. Nas infecções 

severas apresentam complicada evolução clínica, principalmente quando determinadas por 

amostras multi-resistentes. O objetivo deste trabalho foi avaliar o perfil de susceptibilidade a 

antimicrobianos de amostras de S. aureus isoladas em Sergipe, a fim de contribuir para 

caracterização deste patógeno. Foram estudadas 102 isolados de 25 materiais clínicos coletados 

de pacientes internos no Hospital Governador João Alves Filho (HGJAF), no período de janeiro 

de 2002 à dezembro de 2001. Os S. aureus foram isolados por cultivo em Agar sangue e Agar 

manitol salgado; a identificação e o teste de sensibilidade a antimicrobianos foram realizados 

pelo sistema auto Scan 4 – Dade Behring. Dentre as amostras testadas, 100% foram sensíveis à 

cefalotina, oxacilina e vancomicina, e, idêntico percentual foram resistentes à penicilina G e à 

ampicilina. Tal resultado indica que os isolados tratam-se de amostras comunitárias de S. aureus, 

as quais apresentam, ainda grau de sensibilidade quando comparadas às hospitalares. Ressalta-se 

a importância do monitoramento por biotipagem para otimização terapêutica, bem como para 

detecção do surgimento de amostras multi-resistentes. 

 

Palavras-chave - Staphylococcus aureus, resistência a antimicrobianos 

 

 

 

COMPARAÇÃO SENSORIAL DA ATEMÓIA PRODUZIDA NA REGIÃO DO PLATÔ 

DE NEÓPOLIS-SE COM GRAVIOLA E PINHA. FARONI, Aurélia Santos(Curso de 

Farmácia – Habilitação em indústria, LPA – ITP/UNIT); MARCELLINI, Paulo 

Sérgio(Orientador LPA – ITP/UNIT); LIMA, Álvaro Silva(Co-orientador LPA – ITP/UNIT); 

RAMOS, André Luis Dantas(Co-orientador LPA – ITP/UNIT) 

 

A Atemóia é uma fruta relativamente nova no mercado. É na verdade um cruzamento entre o 

Araticum e a Cherimóia. Tem semelhança com a fruta do Conde (a pinha brasileira), porém 



possui mais polpa e menos sementes. O objetivo do trabalho foi testar a aceitabilidade do 

consumidor pela nova fruta comparando-a com a graviola e pinha, e verificar algumas 

propriedades físico-químicas da atemóia. A aceitabilidade da fruta está diretamente relacionada 

com características sensoriais, tais como o aroma, textura e aparência, sendo a avaliação sensorial 

uma das técnicas utilizadas para testes de comparação entre frutas. A primeira análise de 

aceitação para os parâmetros aparência, aroma, sabor, textura e impressão global, foi feita com 25 

provadores, através de escala hedônica estruturada com nove pontos em sensoriais. Foram feitos 

também análises físico-químicas na atemóia, tais como teor de umidade, ph, acidez total titulável 

(titulação potenciométrica), sólidos solúveis totais ou Grau Brix (refratômetro), vitamina C 

(titulação com indicador 2,6-diclorofenolindofenol) e açúcares totais, redutores e não redutores 

(método volumétrico de Eynon-Lane), segundo métodos da AOAC. Os resultados da avaliação 

sensorial foram submetidos a Análises de Variância com nível de significância de 5% (p≤0,05) 

em nenhum dos parâmetros de qualidade sensorial quando comparado com a pinha. Em relação à 

graviola, a atemóia foi significativamente mais aceita. Os resultados médios das análises físico-

químicas foram: teor de vitamina C – 0,84mg de ácido ascórbico/100g da polpa; teor de umidade 

– 78,54%; pH – 5,14; acidez total titulável – 0,275g de ácido cítrico/100g da polpa; sólidos 

solúveis – 22,15%; açúcares redutores – 13,83g de glicose/100g da polpa; açúcares totais – 

15,87g de glicose/100g da polpa; açúcares não redutores – 1,63g de glicose/100g da polpa. 

 

(FAP – Se) Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Sergipe 

 

Palavras-chave: Atemóia, Avaliação sensorial e caracterização. 


