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APRESENTAÇÃO 

 

 

De acordo com o CNPq, a Iniciação Científica (IC) é um instrumento que 

permite introduzir os estudantes de graduação potencialmente mais promissores na 

pesquisa científica. Os programas de IC possibilitam colocar o aluno desde cedo em 

contato direto com a atividade científica e engajá-lo na pesquisa. Torna-se, então, a 

Iniciação Científica, instrumento de apoio teórico e metodológico à realização de um 

projeto de pesquisa e constitui um canal adequado de auxílio para a formação de uma 

nova mentalidade no aluno. A Iniciação Científica define-se assim como um 

instrumento de formação de recursos humanos qualificados. Voltado para o aluno de 

graduação e servindo de incentivo à formação de novos pesquisadores, privilegia a 

participação ativa de bons alunos em projetos de pesquisa com qualidade acadêmica, 

mérito científico e orientação adequada, individual e continuada.  

A Iniciação Científica no Brasil começou a ser incentivada há mais de 10 anos 

através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) vinculado 

ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O 

programa incentivou as Universidades Brasileiras, a promoverem a iniciação científica 

através de programas próprios, e neste caminho, a UNIT implantou, no ano de 1998, o 

seu programa de iniciação científica identificado como Programa de Bolsas de Iniciação 

Científica - PROBIC.  

As bolsas de iniciação científica na Universidade Tiradentes foram 

implementadas, inicialmente, através de um programa mantido com recursos próprios e 

organizado através de critérios e normas que se  pautaram pela transparência e acuidade 

através de Editais amplamente divulgados na Instituição. 

Funcionando desde 1998, o programa PROBIC/UNIT financiou 147 projetos de 

pesquisa, tendo envolvido, até o primeiro semestre de 2004, 163 professores, 160 alunos 

bolsistas e 61 voluntários, como demonstrado no quadro a seguir. 
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DEMONSTRATIVO GERAL - PROBIC – UNIT/ 1998- 2005 

Período  
Nº de 

Projetos  
Professores Envolvidos  

Alunos Envolvidos  

Bolsistas  Voluntários  

1998-1999  8 11 13 --- 

1999-2000  14 18 19 5 

2000-2001  19 23 22 5 

2001-2002  27 26 27 15 

2002-2003  26 26 26 15 

2003-2004  24 30 24 15 

2004-2005 (em andamento)  29 29 29 6 

Total  147 163 
160 61 

321 

 

 

 

A partir desse investimento foi que no ano de 2003 o CNPq concedeu à UNIT a 

cota de 10 bolsas do PIBIC, sendo esta uma conquista fundamental para a pesquisa 

institucional. 

 

DEMONSTRATIVO GERAL - PIBIC/CNPq 2003 - 2005 

Período  
Nº de 

Projetos  
Professores Envolvidos  

Alunos Envolvidos  

Bolsistas 

2003-2004  10 10 10 

2004-2005 (em andamento)  10 10 10 

Total 20 20 20 

 

 O ano de 2003 sagrou-se como um período extremamente produtivo do ponto de 

vista da investigação científica, com o desenvolvimento de 34 projetos de pesquisa 

apoiados pelo Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PROBIC/UNIT) e pelo 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq), envolvendo 40 

professores e 34 bolsistas, advogando, em favor de um estímulo crescente a pesquisa 

nesta Instituição. 

 Nesse sentido, a presente publicação divulga e socializa o resultado das 

investigações científicas desenvolvidas durante o ano de 2003, propiciando destarte o 

conhecimento do saber aqui produzido à comunidade científica para que dele a mesma 

possa valer-se. 

 Outrossim, agradecemos a participação e comprometimento de todos os 

integrantes da comunidade científica desta Instituição que tornaram possível a 

consolidação da produção e divulgação do conhecimento científico. Neste momento tão 

especial, finalizamos com as palavras de Euzenir Nunes Sarno (FIOCRUZ), como uma 

mensagem aos nossos alunos: “Os estudantes de iniciação científica são parceiros 
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insubstituíveis na formulação de perguntas e no desenvolvimento do espírito crítico 

indispensável à pesquisa (...). São os aprendizes na busca de soluções, na abertura à 

experimentação, no questionamento do estabelecido e na mudança de paradigmas. 

São os companheiros de viagem no descobrimento do limite entre o saber e a 

humildade diante do desconhecido”. 

 Essa é a expectativa da Pró-Reitoria Adjunta de Pós-graduação e Pesquisa da 

Universidade Tiradentes que, com esta publicação, inaugura um novo momento na 

construção da produção científica institucional. 

 

 

 

Verônica Teixeira Marques 

Coordenadora de Pesquisa 
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O conteúdo e a expressão dos resumos aqui publicados são de inteira 

responsabilidade dos autores. 
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ABRIGOS DE ARACAJU: CARACTERIZAÇÃO DA CLIENTELA E SEUS 

VÍNCULOS FAMILIARES E AFETIVOS NA INSTITUIÇÃO 

Larissa A. Silva (bolsista PIBIC); Ízala Nunes; Joanna M. Chaves, Marcela Sobral; 

Marlizete M. Vargas – Psicologia -Unit 

 

(INTRODUÇÃO) O conhecimento científico da realidade dos abrigos e abrigados é 

fundamental para nortear ações multidisciplinares focadas no desenvolvimento integral 

destas crianças/adolescentes em situação de risco. (METODOLOGIA) Com o objetivo 

de retratar/discutir a realidade das crianças e adolescentes que, por motivos diversos, 

estão abrigadas nas instituições de Aracaju; foram levantadas a situação de todas as 311 

crianças e adolescentes abrigados entre outubro-dezembro de 2004 Aracaju/SE. 

(RESULTADOS E DISCUSSÃO) A maioria dos sujeitos, 78%, é do sexo feminino, 

tem acima de 7 anos (27% tem entre 12 -15 anos), encontrando-se sujeitos de mais 18 

anos internados. A média de escolaridade distribui-se entre a 1ª - 4ª série do Ensino 

Fundamental (53%), revelando um atraso médio de 1,6 anos em relação ao grau de 

escolaridade regular. Os motivos principais para o abrigamento são: situação econômica 

familiar precária ou mendicância 33%;  negligência (22%). O motivo “violência 

intrafamiliar” aparece em 10%, e apenas 3% dos abrigados são órfãos. 87,6 % dos 

abrigados possuem família, sendo que 65% delas com poder familiar preservado e 

apenas 15% destas visitam os abrigados. O tempo de permanência de mais de um ano 

atinge 60%. Tais dados confirmam o que aponta a literatura: é quando crianças perdem 

vagas nas creches (7 anos), que o abrigo surge como única alternativa para famílias que 

não possuem recursos mínimos para alimentar e manter sua prole, mesmo não 

desejando a separação (RIZZINI, 2004). Após longo tempo de internação e parcas 

visitas, vínculos afetivos família-criança rompidos, dificilmente são reestruturados. 

Atenta-se para a ausência de programas de atenção à família objetivados na alteração da 

situação motivadora do abrigamento. Pesquisas nacionais (CONANDA, 2004), apontam 

que não há, como aqui, o cumprimento da medida de abrigo como temporária e 

extrema. (CONCLUSÃO) O conhecimento científico nesta área, é importante suporte 

na formulação projetos de atenção, adequados às características específicas dos sujeitos 

focalizados e suas demandas. Consideram-se prementes, discussões interdisciplinares 

para avaliação de alternativas de resgate da cidadania dessas crianças várias vezes 

vitimadas por um sistema injusto que não atende suas necessidades básicas de 

desenvolver no seio de uma família. (FAP-SE e PIBIC/CNPq) 

 

Palavras-chave: abrigos, institucionalização, caracterização da clientela, vínculos 

afetivos.  
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ABUNDÂNCIA E INFECÇÃO DO MOLUSCO HOSPEDEIRO DE Schistosoma 

mansoni  NA ÁREA PERI-URBANA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS 

DORES / SE. Thallita Kelly Rabelo (Curso de Ciências Biológicas - Bach. mod. médica 

- UNIT e LDIP/ITP/UNIT, thallitarabelo@yahoo.com.br), Giselle B. X. Santos (Curso 

de Ciências Biológicas Bach. mod. médica - UNIT e LDIP/ITP/UNIT), Claudia M. 

Melo (LDIP/ITP/UNIT), Verónica L. S. Jeraldo (LDIP/ITP/UNIT).  

 

(INTRODUÇÃO) As esquistossomoses, parasitoses causadas por trematodas do gênero 

Schistosoma, originaram-se nas bacias dos rios Nilo, na África e Yangtze, na Ásia. Esta 

parasitose é atualmente endêmica em 74 países, entre os quais o Brasil é um dos 

maiores focos abrangendo 19 estados com aproximadamente 26 milhões de habitantes 

expostos ao risco de infecção. O molusco planorbídeo Biomphalaria glabrata, 

hospedeiro intermediário de S. mansoni, esta comumente associado à vasta distribuição 

da esquistossomose mânsonica no Brasil, advindo desse fato, a importância de seu 

estudo para a saúde pública. Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a 

presença de moluscos e a infecção dos mesmos pelo Schistosoma mansoni, no açude de 

Nossa Sra. das Dores, local indicado pelas autoridades de saúde como potencial foco de 

infeccção para esta parasitose. (METODOLOGIA) No período de setembro de 2004 à 

junho de 2005, foram realizadas nove saídas de campo para coletar moluscos e 

delimitação das áreas de coleta no perímetro do açude. Foram avaliadas a temperatura e 

pH da água em cada ponto e a cada coleta, bem como o índice pluviométrico do 

período. Os caramujos coletados foram avaliados em relação à infecção pelo S. 

mansoni, após exposição dos mesmos à luz durante 2 horas. (RESULTADOS E 

DISCUSSÃO) Foram delimitadas 5 áreas de coleta, baseando-se na acessibilidade tanto 

para os pesquisadores quanto para a população local. As áreas de coleta caracterizaram-

se por apresentar vegetação abundante tanto nas margens quanto submersa, ideal para 

proliferação do molusco. Das 5 áreas estudadas somente em três foram encontrados 

caramujos e,  somente em uma destas os caramujos foram encontrados em todas as 

coletas. O encontro e quantidade de caramujos provavelmente estavam relacionados aos 

índices pluviométricos no período, sendo que na época de estiagem os mesmos só eram 

encontrados nas proximidades de um túnel de conexão entre duas áreas de coleta. Nas 

demais áreas, mesmo apresentando uma vegetação propícia ao desenvolvimento dos 

caramujos, estes não foram encontrados. Durante todo o período da pesquisa foram 

observados caramujos eliminando cercárias em uma única área. (CONCLUSÃO) De 

acordo com os resultados apresentados, se faz necessária à intervenção das autoridades 

de saúde para promover ações que possibilitem a limpeza da área qualificada como foco 

para esquistossomose, avaliar a possibilidade de contaminação com esgoto, bem como 

implementação de campanhas educativas voltadas para os freqüentadores do local. 

(PIBIC/CNPq) 

 

Palavras-chave: Biomphalaria glabrata, Schistosoma mansoni. 
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ALTERAÇÕES DA FORÇA EM RATOS SUBMETIDOS A TIPOS 

DIFERENCIADOS DE TREINAMENTO CONVENCIONAL DE MUSCULAÇÃO. 

Marcelo Mendonça Mota (PROBIC/GEPAFIS/UNIT,mota.marcelo@gmail.com), 

Tharciano Luiz T. B. da Silva (GEPAFIS/UNIT, tharcianoluiz@gmail.com), Eduardo 

Seixas Prado (PROBIC/GEPAFIS/UNIT, espradoo@ig.com.br). 

 

(INTRODUÇÃO) Os exercícios físicos têm como objetivo manter ou melhorar os 

componentes da aptidão física. A força, a flexibilidade e a resistência cardiorespiratória 

são índices que representam os componentes da aptidão física. O planejamento 

estruturado de exercícios físicos com o uso de protocolos de resistência progressiva, 

como o levantamento de pesos livres, aumenta a capacidade de exercer força. O 

objetivo desse trabalho foi verificar as alterações dos níveis de força em ratos 

submetidos a dois tipos de variações do Sistema de Treinamento Convencional (STC) 

de levantamento de pesos. (METODOLOGIA) Foi pesquisada uma amostra de 14 ratos 

wistar com idade de 12 semanas, divididos em dois grupos: Grupo 1 – Sistema de 

Treinamento Convencional que realizava três séries de oito repetições (STC 3x8) (n=7) 

e o Grupo 2 – Sistema de Treinamento Convencional que realizava três séries de doze 

repetições (STC 3x12) (n=7). O programa de exercício foi desenvolvido durante 6 

semanas, 3 vezes por semana e com uma intensidade de 75% estipulado através do teste 

de uma repetição máxima (1RM). Foi permitida a familiarização da técnica com cinco a 

dez repetições, durante o período de uma semana antes do início do programa de 

treinamento. Os ratos foram estimulados a tentar executar o exercício proposto através 

de um eletrodo colocado na cauda e ligado a um eletroestimulador DUALPEX 961 da 

QUARK. Após a familiarização da técnica o programa de treinamento teve o seu início 

com a realização do teste de 1RM para determinar a carga de trabalho inicial. As 

intensidades foram periodicamente readaptadas quanto a sua prescrição, devido à 

melhora dos níveis de força por parte dos ratos, a partir das novas cargas máximas 

estabelecidas pelo Teste de 1RM, que foram realizados semanalmente até o final do 

programa. Para a análise dos dados foram utilizadas as estatísticas descritiva, como 

média e desvio padrão, e a inferencial através do teste “t” Student, independente para a 

análise intergrupo e dependente para a análise intragrupo (p<0,05). (RESULTADOS E 

DISCUSSÃO) A análise intragrupo para a carga de trabalho semanal em gramas (g), no 

início e no fim do treinamento, apresentou uma diferença significativa no aumento dos 

níveis de força. Já a análise intergrupo para a carga de trabalho semanal, também em 

gramas (g), foi observado uma diferença significativa nos níveis de força no início do 

treinamento, não havendo após o final do programa de treinamento diferenças 

significativas entre os grupos. (CONCLUSÃO) Pode-se concluir pela a análise 

intragrupo que às duas variações do STC melhoraram seus níveis de força em ambos os 

grupos. Quando a análise foi realizada de forma intergrupo as diferenças dos níveis de 

força desapareceram entre os grupos. Ambas as variações do STC favorecem ao 

aumento dos níveis de força. 

 

Palavras-chave: levantamento de pesos, força. 
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ANTROPOMETRIA E VARIÁVEIS NEUROMOTORAS EM CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES DA REGIÃO DO COTINGUIBA (SE) Diego Augusto Santos 

Silva; (Curso de Educação Física – UFS, diegoaugustoss@yahoo.com.br); Roberto 

Jerônimo dos Santos Silva (Curso de Educação Física/GEPAFIS – UNIT) 

 

(INTRODUÇÃO) Considerando a literatura recente em cineantropometria e atividade 

física relacionada à saúde que tendem a subsidiar políticas públicas em saúde, o estudo 

da antropometria e das variáveis neuromotoras em crianças e adolescentes têm sua 

importância no fato de identificar determinados problemas quanto ao crescimento e o 

desenvolvimento em indivíduos jovens. Partindo deste pressuposto, este trabalho tem 

por objetivo diagnosticar as características antropométricas e neuromotoras de crianças 

e adolescentes da Região do Cotinguiba (SE). (METODOLOGIA) Caracteriza-se por 

ser um estudo do tipo descritivo com delineamento transversal, onde foram coletados os 

dados de 1271 crianças e adolescentes regularmente matriculadas nas Escolas Estaduais 

da Região do Cotinguiba (SE), que foram divididos por gênero em masculino (600 

sujeitos) e feminino (671 sujeitos). A amostra utilizada no estudo foi representativa para 

a Região em foco, sendo estratificada por município e conglomerado de série escolar. 

Foram coletados os dados de massa corporal e estatura, tendo sido calculadas as 

variáveis de percentual de gordura(%G), Índice de Massa Corpórea(IMC), Massa 

corporal gorda(MG) e Massa corporal magra(MM). Foram observadas as variáveis de 

flexibilidade(sentar e alcançar), flexão de braços(apoio) e flexões 

abdominais(abdominal). Como procedimentos de análise de dados utilizou-se a 

estatística descritiva, teste t para amostras independentes e correlação linear de Pearson, 

sendo em todas as análises considerado nível de significância de 5% (p < 0,05). 

(RESULTADOS) Considerando a comparação entre gêneros, observou-se que houve 

significância nas variáveis percentual de gordura, massa gorda e flexibilidade favorável 

ao gênero feminino e massa magra e flexões abdominais para o gênero masculino. 

Considerando a relação entre variáveis, verificou-se para o gênero feminino que houve 

correlação significativa entre as variáveis %G e IMC (0,76), %G e MG (0,90), IMC e 

MG (0,90), IMC e MM (0,76), MM e apoio (0,16), MM e abdominal (0,16), 

Flexibilidade e apoio (0,26) e flexibilidade com abdominal (0,17). Já para o gênero 

masculino, verificou-se as seguintes correlações: %G com IMC (0,61), %G com MG 

(0,89), IMC com MG (0,81), IMC com MM (0,67), MM com abdominal (0,38), 

flexibilidade com apoio (0,16) e flexibilidade com abdominal (0,21). (CONCLUSÃO) 

Constatou-se que para as características antropométricas o gênero feminino tem valores 

estatisticamente superiores nas variáveis %G, MG e flexibilidade, enquanto que para o 

gênero masculino os valores são superiores para as variáveis MM e Abdominal. 

Considerando a relação entre variáveis há forte relação entre as variáveis 

antropométricas para ambos os gêneros, enquanto que as variáveis neuromotoras tem 

baixa, porém significativa, relação. 

 

Palavras-chave: antropometria, avaliação neuromotora, crianças e adolescentes. 
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ARRANJO ESPACIAL E AMOSTRAGEM DO ÁCARO Amrineus cocofolius  NA 

CULTURA DO COQUEIRO ANÃO-VERDE. Agna Rita dos S. Rodrigues (Bolsista 

ITI RHAE, agna@cpatc.embrapa.br); Miguel Michereff Filho (Pesquisador, Embrapa 

Tabuleiros Costeiros, miguel@cpatc.embrapa.br); Mirian F. F. Michereff (Bolsista DTI 

RHAE, mirian@cpatc.embrapa.br); Janisson da Silva (Bolsista ITI RHAE, 

aracajujsilva@yahoo.com.br); José Alexandre F. Barrigossi (Pesquisador, Embrapa 

Arroz e Feijão, alex@cnpaf.embrapa.br). 

 

(INTRODUÇÃO) Diante da necessidade de um sistema de amostragem rápido e 

eficiente na cultura do coqueiro, que possibilite racionalizar o controle químico do ácaro 

Amrineus cocofolius Keifer (Acari: Eriophyidae), determinou-se o arranjo espacial do 

ataque desta praga no coqueiral e o tamanho da amostra para monitoramento, com base 

na percentagem de frutos atacados e na intensidade de dano. (METODOLOGIA) Foram 

avaliados quatro plantios comerciais de coqueiro anão-verde, com 1.200 plantas (6,5 

ha), em Neópolis-SE. Em cada plantio foram marcadas 150 plantas distribuídas 

sistematicamente ao longo de fileiras alternadas (10 fileiras amostradas e 15 plantas 

marcadas/fileira). Todas as plantas marcadas foram inspecionadas uma única vez, 

registrando-se a quantidade de frutos atacados e sadios, assim como a intensidade de 

dano (escala de notas 0 a 5), nos cachos associados às folhas de n
o
 18 e 19. Com estas 

duas variáveis avaliou-se, independentemente: 1) o arranjo espacial do ataque por 

análise de autocorrelação espacial; 2) o ajuste à distribuição de probabilidade que 

melhor descreveu a infestação e 3) o tamanho de amostra (número de plantas a serem 

amostradas) determinada pelo modelo matemático selecionado previamente, para os 

coeficientes de variação de 10 e 15%. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) Pelos 

resultados pôde-se concluir que: a) o ataque do ácaro entre plantas foi aleatório nas 

áreas avaliadas; b) os dados não se ajustaram às distribuições de Poisson e Binomial 

Negativa, sendo indicado o uso do modelo matemático livre de distribuição e c) o 

tamanho da amostra difere em razão da variável utilizada na inspeção, ou seja, para a 

percentagem de frutos atacados e coeficiente de variação de 10% na estimativa, seria 

necessário amostrar em média 80 plantas ao acaso por talhão de 1.200 plantas, enquanto 

que para a mesma precisão, em média, 94 plantas deveriam ser amostradas quando a 

intensidade de dano for considerada. (CNPq/RHAE-Inovação, FINEP, FAP-SE). 

 

Palavras-chave: mancha-anelar-do-fruto-do-coqueiro, Cocos nucifera, monitoramento.  
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ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE DIFERENTES CALDOS FERMENTADOS 

POR GRÃOS DE KEFIR. Karoline Ribeiro Silva (Curso de Farmácia-UNIT e 

LPNB/ITP/UNIT, karolaju@hotmail.com), Lauro Xavier Filho (LPNB/ITP/UNIT, 

xavierlauro@infonet.com), Álvaro Lima (LPA/ITP/UNIT, alvaro_lima@unit.br), 

Sheyla Alves Rodrigues (LPNB/ITP/UNIT, shelrodrigues@hotmail.com). 

 

(INTRODUÇÃO) Os benefícios à saúde gerados pelos grãos de kefir foram 

primeiramente observados pelos povos dos Cáucasos que os denominava de “Grãos do 

Profeta”. O kefir é uma associação simbiótica de diversos microrganismos como 

Lactobacillus sp., Saccharomyces cerevisae, Acinetobacter acetic, dentre outros. A 

diversidade de microrganismos ácidos lácticos que repõem a microbiota intestinal 

proporcionando certa proteção contra infecção por Escherichia coli enterohemorrágica. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de diferentes meios de cultura (melaço, 

açúcar mascavo, açúcar demerara e leite) na atividade antimicrobiana em patógenos 

humanos do caldo fermentado por grãos de kefir. (METODOLOGIA) As fermentações 

iniciais ocorreram em erlenmeyers de 250 mL contendo 200 mL de meio contendo 15% 

(p/v) do carboidrato utilizado, em pH 6,0; temperatura ambiente e sem agitação e 

inoculados com 3,0g de grãos de kefir. Após este estudo foram realizadas fermentações 

nas mesmas condições, mas com concentração de melaço e açúcar mascavo entre 2 e 

15% (p/v). As análises (concentração de açúcares redutores e não-redutores, massa 

celular seca, pH e atividade antimicrobiana) ocorreram em intervalos de 24 h. A 

atividade antimicrobiana foi realizada por difusão em meio sólido com os seguintes 

microrganismos Escherichia coli (CCT-0355), Salmonella typhi (CCT-1511), 

Staphylococcos aureus (ATCC-6533), Shigella sonnei (CCT-1484) e Candida albicans 

(ATCC-76645) inoculados “pour plate” e incubados por 24horas, sendo o último por 48 

horas. Os halos formados foram medidos e comparados com antibióticos comerciais 

cloranfenicol (com halo de 0 mm em S. aureus, E.coli, S. sonnei e 16 mm em S. typhi) e 

cetoconazol (halo de 17 mm em C. albicans). (RESULTADOS E DISCUSSÃO) 

Verificou-se uma melhor inibição microbiana no caldo fermentado de açúcar mascavo e 

melaço-de-cana, nas maiores concentrações destes carboidratos (12 e 15%, p/v) 

formando halos entre 10 mm a 32 mm em C. albicans e halos variáveis de 10 mm a 16 

mm nos demais microrganismos. O caldo de açúcar demerara e o leite demonstraram 

leve atividade contra C. albicans, não sendo igual contra bactérias. Já os caldos 

fermentados de açúcar mascavo e melaço-de-cana expressaram boa atividade 

antimicrobiana. (CONCLUSÃO) Os resultados obtidos nestes experimentos 

fortaleceram nossos estudos para comprovar que esses caldos fermentados ingeridos 

naturalmente pela população mundial, possa realmente ajudar no combate à infecções 

intestinais por bactérias enteropatógenas. (PIBIC/CNPq/ Processo nº005/04/ UNIT). 

 

Palavras-chave: kefir, atividade antimicrobiana, fermentação. 
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ATIVIDADE PRESCRITA X ATIVIDADE REAL DOS ORIENTADORES DE 

PARQUÍMETRO DE ARACAJU: UMA AVALIAÇÃO ERGONÔMICA. Deivid dos 

Santos Feitosa (curso de Psicologia – UNIT, deividfeitosa@yahoo.com.br) e Francilene 

Araújo de Morais (UNIT, francilenearaujom@yahoo.com.br). 

 

(INTRODUÇÃO) A organização do trabalho pode afetar a vida dos indivíduos como 

um todo, sendo que merecem destaque às relações interpessoais, o ambiente familiar, o 

sofrimento psíquico e os processos de saúde/doença. Neste sentido, a prescrição laboral 

parece peça-chave nesse contexto, pois, ela é uma tentativa de disciplinar os 

movimentos e o pensamento dos trabalhadores, desse modo, refletindo uma concepção 

de homem em que a atividade de trabalho é vista de forma simplificada e possível de 

determinações. Esse estudo foi realizado junto aos orientadores de parquímetro da 

cidade de Aracaju e teve como objetivo principal analisar e discutir a discrepância entre 

a atividade supostamente realizada - trabalho prescrito - e a atividade real, enfatizando a 

complexidade e a imprevisibilidade presentes na situação de trabalho. A abordagem 

utilizada foi a Ergonomia, pois é pressuposto básico o distanciamento entre a tarefas 

prescritas e a atividade real. (METODOLOGIA) Participaram desta pesquisa sete 

orientadores, cinco do sexo feminino e dois do sexo masculino, e a gerente da empresa. 

Os instrumentos e procedimentos utilizados na coleta de dados foram as observações 

abertas, a análise documental e a aplicação de entrevistas semi-estruturadas. Os dados 

foram coletados nos locais de trabalho dos orientadores de parquímetro, ou seja, nas 

ruas do centro da cidade de Aracaju entre o período de abril a maio de 2005. 

(RESULTADOS) Os resultados indicaram que o trabalho do orientador de parquímetro 

envolve a realização de muitas outras atividades não previstas ou até mesmo mais 

complexas do que as prescritas, tais como: auxiliar os motoristas quando os mesmos 

necessitam chamar o agente de trânsito; observar e tentar coibir a “dupla venda” do 

tíquete por parte dos flanelinhas; solicitar ajuda (ambulância) pelo rádio em situação de 

acidente de trânsito e Cobrir a área de trabalho de outro orientador quando o mesmo 

falta. (CONCLUSÃO). A partir dos resultados obtidos pode-se afirma que a pesquisa, 

além de confirmar a discrepância entre o trabalho prescrito e a atividade real, indica que 

o trabalho dos orientadores envolve um alto grau de complexidade e imprevisibilidade. 

Assim, essa forma de organização laboral é uma tentativa de padronizar os 

comportamentos dos trabalhadores e excluir a sua capacidade criativa perante uma 

situação de trabalho, fruto do pensamento taylorista. 

 

Palavras-chave: atividade real, ergonomia, trabalho prescrito. 
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AVALIAÇÃO DA OCLUSÃO DENTÁRIA EM CRIANÇAS NO MUNICÍPIO DE 

ARACAJU. Ianna Karolyne Maniçoba Leite (Cirurgiã-dentista, 

iannaleite@yahoo.com.br), Alexandre de Albuquerque Franco (Professor Titular da 

Disciplina de Ortodontia-UNIT, aafranco@oi.com.br) 

 

(INTRODUÇÃO) As más oclusões são encontradas com grande freqüência na 

população, manifestando-se muitas vezes precocemente. O presente trabalho avaliou, 

por meio de uma pesquisa prospectiva e transversal, crianças, em fase de dentadura 

mista, no município de Aracaju, com o propósito de detectar a prevalência da mordida 

aberta anterior e das mordidas cruzadas posterior e anterior, dos planos terminais dos 

segundos molares decíduos em oclusão, das relações ântero-posteriores dos primeiros 

molares permanentes e a comparação entre os planos terminais dos segundos molares 

decíduos e relações ântero-posteriores dos primeiros molares permanentes. 

(METODOLOGIA). A dimensão da amostra constou de 258 pacientes, sem distinção de 

raça e etnia, sendo 137 do gênero feminino e 121 do masculino, todas em fase de 

dentadura mista, selecionadas a partir da avaliação de 629 crianças, na faixa etária de 7 

a 8 anos de idade, regularmente matriculadas na rede pública de ensino do município de 

Aracaju. O comitê de ética da Universidade Tiradentes analisou e aprovou o protocolo 

de pesquisa em 1 de outubro de 2004 e os pais das crianças assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido, após a leitura da carta de informação. Foi realizado 

exame clínico intrabucal por meio de utilização de espátulas descartáveis de madeira 

para análise da oclusão dentária dos pacientes, sendo os dados registrados em ficha 

clínica especificamente desenvolvida para esse estudo. A metodologia estatística para a 

análise dos dados coletados foi descritiva e as comparações entre as variáveis estudadas 

e o gênero foram submetidas ao teste qui-quadrado, com o nível de significância de 5%. 

(RESULTADOS E DISCUSSÃO) Constatou-se que a mordida cruzada posterior esteve 

presente em 13,96% das crianças, a mordida aberta anterior em 7,36%, a mordida 

cruzada anterior em 5,81%, a mordida aberta anterior associada à mordida cruzada 

posterior em 2,71% e a mordida cruzada total assim como a associação da mordida 

cruzada anterior com a posterior, foi encontrada em 0,39% da amostra. Quanto ao plano 

terminal dos primeiros molares decíduos o mais prevalente foi o degrau mesial para 

mandíbula (30,23%) e nas assimetrias o degrau mesial/plano reto foram encontrados 

com maior freqüência (11,24%). Na comparação entre o plano terminal dos segundos 

molares decíduos com a relação ântero-posterior dos primeiros molares permanentes 

houve maior prevalência, em ambos os lados, do degrau mesial com a Classe I. 

(CONCLUSÃO) Concluiu-se que a prevalência de más oclusões dentárias no município 

de Aracaju foi alta, o que sugere a necessidade de incrementação de programas de saúde 

bucal que visem corrigir os desarranjos oclusais presentes na população. 

 

Palavras-chave: prevalência, má oclusão, dentadura mista. 

mailto:iannaleite@yahoo.com.br


 

 23 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DE FÉCULA E FARINHAS 

DE MANDIOCA. Raquel Resende Dósea (Curso de Farmácia-UNIT e LPA/ITP/UNIT, 

raqueldosea@yahoo.com.br), Luciana Lima de Oliveira (Curso de Ciências Biológicas-

UNIT e LPA/ITP/UNIT, luluzinta@hotmail.com), Juliana Damasceno Ferreira Barbosa 

(Curso de Farmácia-UNIT e LPA/ITP/UNIT, julifarmacia@yahoo.com.br), André Luis 

Dantas Ramos (LPA/PEP/ITP/UNIT aldramos@uol.com.br), Paulo Sérgio Marcellini 

(LPA/ITP/UNIT, marcellinips@yahoo.com), Ana Angélica dos Santos (LPA/ITP/ 

UNIT, angellfaro@yahoo.com.br) e Álvaro Silva Lima (LPA/PEP/ITP/ UNIT, 

alvaro_lima@unit.br) 

 

(INTRODUÇÃO) A cultura da mandioca (Manihot esculenta) é tradicional no Nordeste 

do Brasil, fazendo parte tanto da atividade de subsistência quanto da agroindustrial. Os 

principais produtos obtidos são a fécula e a farinha, os quais são produzidos de forma 

artesanal em unidades denominadas “casas-de-farinha”. O processo de obtenção é 

realizado em diversas etapas como: moagem, prensagem e torra (farinha) e moagem, 

lavagem e decantação (fécula). Nestas etapas ocorrem riscos de contaminação 

microbiana, a qual prejudica a qualidade destes produtos. O objetivo deste trabalho foi 

avaliar a qualidade microbiológica da produção de fécula e farinha de mandioca 

produzida de forma artesanal em casa-de-farinha convencional e modelo. 

(METODOLOGIA) Amostras foram coletadas em diferentes pontos do processamento 

(massa ralada, massa prensada, massa lavada, fécula e farinha) em unidade 

convencional e modelo (LPM). Foram determinados os índices de coliformes totais e 

fecais (caldos LST, EC e VB), Salmonela (HE, XLD e BS) e detecção de fungos e 

bolores (plaqueamento em superfície em meio DRBC) e de microrganismos aeróbios 

mesófilos (plaqueamento em profundidade em meio PCA). (RESULTADOS E 

DISCUSSÃO) Não foi identificadas incidência de Salmonela, B. cereus e E. coli com 

NMP > 3 na casa-de-farinha modelo e nas tradicionais (Fécula e Farinha). Já a 

contagem em placas para farinha foi mais elevada na casa tradicional (620 – 3700 

UFC/mL e 0 – 250 UFC/mL para PCA e DRBC, respectivamente) que a modelo (0- 10 

UFC/mL e 0-730 UFC/mL para PCA e DRBC, respectivamente), o mesmo ocorrendo 

para a fécula: na tradicional, 620- incontável e 0-1570 UFC/mL para PCA e DRBC, 

respectivamente; na modelo, 4-4200 UFC/mL e 10-630 UFC/mL. No processo da 

unidade modelo a carga microbiana de E. coli passa de > 2400 para < 3 na farinha e 23 

para fécula. (CONCLUSÃO) Durante o processamento da mandioca ocorre uma 

redução da contaminação microbiana e os altos índices microbianos nas unidades 

tradicionais ocorrem pela falta de aplicação de boas práticas de produção de alimentos. 

(PIBIC/CNPq - UNIT). 

 

Palavras-chave: farinha de mandioca, fécula, qualidade microbiológica. 
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AVALIAÇÃO ECOFISIOLÓGICA DE PLANTAS DE Sida cordifolia L. 

SUBMETIDAS A ESTRESSE HÍDRICO. Aline Alves Ferreira Lima. (Curso de 

Ciências Biológicas-UFS e LBA/DBI/UFS, alineafl@gmail.com); Carlos Dias da Silva 

Júnior (LBA/DBI/ UFS, cdias@ufs.br) 

 

(INTRODUÇÃO) O presente trabalho teve como objetivo avaliar variações de 

parâmetros fisiológicos em plantas de Sida cordifolia L., submetidas a estresse hídrico 

induzido pela suspensão da irrigação. A referida planta, pertencente à família 

Malvacae,  é conhecida vulgarmente no Nordeste Brasileiro como “Malva Branca”. 

(METODOLOGIA) A experimentação foi executada em estufa agrícola localizada no 

Departamento de Biologia na Universidade Federal de Sergipe, durante o mês de 

Novembro de 2004.  Foi utilizado um delineamento experimental inteiramente 

casualizado composto por dois tratamentos (plantas testemunhas-T0, recebendo água 

até a capacidade de campo; plantas submetidas a estresse hídrico- T1, sem irrigação) e 

seis repetições por tratamento. As plantas, as quais estavam com 90 dias de idade à 

época do experimento, foram cultivadas e individualizadas em vasos plásticos (com 

volume aproximado de 20 litros) contendo terra vegetal rica em matéria orgânica. 

Foram avaliados potencial hídrico foliar (Ψh), teor de umidade do solo (TUS), 

condutância estomática (gs), transpiração (E), fotossíntese (A) e teor relativo de água 

foliar (RWC). Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste de Bonferroni ao nível de 5% de significância. (RESULTADOS) 

Após a análise dos dados observou-se diminuição significativa em todos os parâmetros 

para as plantas estressadas. Após a reidratação, as plantas estressadas apresentaram 

resultados semelhantes às plantas controle. (CONCLUSÃO) As plantas de Sida 

cordifolia L., quando submetidas a estresse hídrico severo, apresentam redução do 

potencial hídrico e do conteúdo relativo de água foliar, devido a conseqüente 

diminuição do teor de umidade do substrato induzida pela supressão hídrica. Além 

disso, ocorre diminuição da condutância estomática em virtude do fechamento dos 

estômatos, resultando em queda das taxas de transpiração e diminuição da taxa de 

fotossíntese, por deficiência de CO2 .(PIBIC/CNPq - UFS). 

 

Palavras-chave: Sida cordifolia L., estresse hídrico, ecofisiologia. 
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AVALIAÇÃO PARASITOLÓGICA DE VERDURAS E ERVAS 

COMERCIALIZADAS EM SERGIPE. Elienay C. Cardoso (Curso de Enfermagem – 

LDIP/ITP/UNIT); Ana Cláudia S. Leite (Curso de Enfermagem – LDIP/ITP/UNIT); Ely 

D. T. Oliveira (Curso de Enfermagem – LDIP/ITP/UNIT); Luzia C. Cordeiro (Curso de 

Enfermagem – LDIP/ITP/UNIT); Cláudia Moura de Melo (LDIP/ITP/UNIT); Verônica 

Lourdes Sierpe Jeraldo (LDIP/ITP/UNIT) (claudiamouramelo@hotmail.com)  

 

(INTRODUÇÃO) O consumo de verduras cruas constitui importante meio de 

transmissão de várias doenças infecciosas, incluindo enteroparasitoses. A alta incidência 

destas é favorecida pelas baixas condições sócio-econômicas de uma comunidade 

associadas a fatores edáficos. No Brasil, freqüentemente as verduras são adubadas com 

dejetos humanos ou irrigadas com águas contaminadas com matéria fecal. Adiciona-se a 

este fato o hábito alimentar de consumir hortaliças in natura, possibilitando a exposição 

de uma grande parcela da população as formas parasitárias. Esta pesquisa teve como 

objetivo de identificar a ocorrência de enteroparasitas em verduras e ervas oriundas de 

pontos de venda na capital e no interior do Estado de Sergipe. (MATERIAL E 

MÉTODOS) Neste trabalho, foi realizada análise parasitológica em 140 amostras de 

verduras e ervas, sendo coletadas 2 amostras de cada tipo em pontos de vendas fixos ou 

ambulantes nos municípios de Aracaju e Itabaiana no período de setembro de 2004 a 

dezembro de 2005. Foram analisadas amostras de alface variedade lisa, hortelã, salsinha 

e cebolinha em 5 pontos de venda em Itabaiana, entre supermercados, feira livre e 

pontos de vendas temporários. Em Aracaju, os pontos de coleta foram dois grandes 

supermercados, Mercado Municipal, uma feira livre e dois sacolões localizados em 

bairros com características distintas. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) De um total de 

140 amostras analisadas, encontrou-se um nível de contaminação parasitária de 6,94% 

(10 amostras), sendo que 22,9% das formas parasitárias foram observadas nas alfaces e 

5,7% na hortelã. Não foi observada contaminação parasitária nas amostras de cebolinha 

e salsinha. Os dados obtidos em nosso trabalho revelaram que as principais formas 

parasitárias encontradas foram Ascaris e Trichuris. Os valores encontrados refletem 

condições e práticas de cultivo inadequadas do ponto de vista higiênico-sanitário. A 

consulta nos locais de coleta revelou que as plantas mais citadas como utilizadas para 

fins medicinais foram a couve, alface, arruda, Artemísia, babosa, boldo, erva-cidreira, 

eucalipto, erva de Santa Maria e cajueiro. (CONCLUSÃO) A ciência tem comprovado 

os efeitos terapêuticos de plantas há muito tempo reconhecidas como medicinais pela 

sabedoria popular, no entanto estas precisam estar em condições adequadas para o 

consumo humano. As ações de prevenção de parasitoses e orientação de hábitos 

alimentares podem ser desenvolvidas pelo profissional enfermeiro na comunidade com 

o objetivo de levá-la a conhecer suas necessidade básicas e buscar condições de 

autopromover a sua saúde. O diagnóstico laboratorial de parasitas em verduras e ervas, 

desta forma, é de grande importância para a saúde pública uma vez que fornece dados 

sobre as condições higiênicas nas etapas de produção, armazenamento, transporte e 

manuseio desses produtos.  (PIBIC/CNPq - UNIT) 

 

 

Palavras-chave: parasitas, ervas, verduras. 
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AVALIAÇÃO PRÉ-CLÍNICA DA TOXICIDADE DA Egletes viscosa Less. Adriano 

A.S. Araújo (ITP/UNIT, adriasa2001@yahoo.com.br), Sérgio R. Stuckert Seixas 

(DFS/UFS), Leonardo R. Bonjardim (ITP/UNIT), Luzia Campos Cordeiro (Curso de 

enfermagem - UNIT, luziaunit@yahoo.com.br), Ana Cláudia S. Leite (Curso de 

enfermagem – UNIT), Elienay Carvalho Cardoso (Curso de enfermagem - UNIT), Ely 

Dayse T. Oliveira (Curso de enfermagem - UNIT), Josemar Sena Batista (Departamento 

de Fisiologia-UFS). 

 

(INTRODUÇÃO) A avaliação toxicológica pré-clínica compreende a análise de um 

composto químico isolado ou um extrato com o objetivo de classificá-lo 

toxicologicamente quanto ao seu uso adequado e as medidas preventivas. Egletes 

viscosa Less, vulgarmente conhecida como Macela, é uma planta bastante utilizada na 

medicina popular brasileira devido a sua ação intiinflamatória, calmante, bactericida, 

antidiarréica, colinolítica, mio-relaxante, anti-espasmódica, digestiva e anti-viral. O 

objetivo desse trabalho foi avaliar a toxicidade aguda e sub-crônica, utilizando 

camundongos, do extrato da planta Egletes viscosa. (METODOLOGIA) O extrato 

aquoso foi obtido a partir da secagem da semente da Macela em estufa até completa 

desidratação. Em seguida foram pesadas e trituradas em moinho elétrico para obtenção 

de pó fino e acrescentado água destilada (3:10, p\v). Essa mistura foi submetida à 

agitação constante por 4 horas a 35°C. Para os ensaios toxicológicos foram utilizados 

camundongos machos e fêmeas nulíparas da raça Suis (Mus muscullus), pesando entre 

30 e 60 gramas, divididos em 4 grupos de 6 animais (machos teste e controle e fêmeas 

teste e controle). Para o estudo agudo os animais foram submetidos a doses de até 5 

g/Kg de peso, via oral, da fração aquosa da Egletes viscosa. Para o estudo sub-crônico 

foram administradas doses diárias do extrato de 100 mg/Kg durante um período de 30 

dias, sendo administrado água ao grupo controle. Ao final do estudo os animais foram 

sacrificados para realização de estudos macroscópicos dos órgãos, análises 

hematológicas e bioquímicas. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) Os testes de toxicidade 

aguda e sub-crônica procedidos com o extrato aquoso da Egletes viscosa não 

demonstraram sinais de letalidade nos camundongos submetidos ao experimento, até a 

dose máxima de 5 g/Kg, administrada por via oral. Os ensaios de macroscopia do 

fígado, rins, pulmões e coração dos animais dos grupos teste e controle não mostraram 

diferenças significativas quanto ao peso, utilizando o teste de Student para 95% de 

confiança. Os testes sanguíneos não mostraram diferenças expressivas quanto às 

contagens de eritrócitos, hematócrito, bastões, eosinófilos, basófilos, linfócitos e 

monócitos. Diferenças apenas entre os machos dos grupos teste e controle foram 

observadas quando comparadas a taxas de hemoglobina e leucócitos. (CONCLUSÃO) 

De acordo com os resultados obtidos até o momento sugere-se que o extrato da Egletes 

viscosa seja atóxico, sendo ainda necessário à conclusão do trabalho pela realização dos 

testes histopatológicos. (PIBIC/CNPq) 

 

Palavras-chave: toxicologia, Egletes viscosa, estudo pré-clínico. 
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CONSERVAÇÃO DE CONÍDIOS DO FUNGO BEAUVERIA BASSIANA (PÓ SECO) 

QUANDO FORMULADO EM ÓLEOS VEGETAIS. Shênia Santos Silva ( Curso de 

Biologia –UFS, sheniass@yahoo.com.br) e Joana Maria Santos Ferreira ( Pesquisadora 

da Embrapa-CPATC, joana@cpatc.embrapa.br) 

 

(INTRODUÇÃO) O controle microbiano de pragas é visto como uma alternativa que 

visa auxiliar na recuperação do equilíbrio do agroecossistema e contribuir, junto com 

outros métodos, para a manutenção da praga em níveis não-econômicos dentro dos 

conceitos atuais do manejo integrado de pragas. Formulações à base de óleos vegetais 

emulsionáveis têm mostrado grande potencial para aumentar a eficiência dos fungos 

entomopatogênicos. No presente experimento foi utilizado o fungo B. bassiana cepa 

CPATC/057, produzido na Embrapa Tabuleiros Costeiros, Aracaju- SE, com o objetivo 

de avaliar ao longo do tempo, a viabilidade do fungo e substrato quando seco, 

peneirado e formulado em óleos vegetais. (METODOLOGIA) Após o desenvolvimento 

do fungo em arroz, o mesmo passou pelos processos de secagem, obtendo umidade de 

6,55%, peneiração, para extração do pó, e formulação em óleo de algodão e em óleos 

emulsionáveis agro-oil e nortox (concentração de 10% m/v), acondicionados em 

frascos de vidro (5mL). O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 

3 tratamentos e 4 repetições cada. Os formulados foram armazenados na BOD em 

temperatura ambiente de 26,6
o
C. Mensalmente, retirou-se uma amostra de cada 

repetição e fez-se uma diluição, utilizando-se duas gotas do formulado para 10 mL de 

querosene. Em seguida, espalhou-se uma gota da suspensão sobre pedaços de BDA 

(dois pedaços de 1,5cm
2
/tratamento), que foram expostos, anteriormente, a 15 minutos 

a raios UV para eliminar gotículas de água que poderiam ser confundidas com os 

conídios no momento da contagem. A contagem do número de conídios/conídios 

germinados foi feita com o auxilio de um microscópio estereoscópio (aumento de 400x) 

em três campos por amostra de BDA, seis por repetição e vinte e quatro por óleo. 

(RESULTADOS E DISCUSSÃO) A taxa inicial de germinação dos conídios no 

tratamento formulado em óleo de algodão foi 84,98% e nos formulados em óleos 

emulsionáveis agro-oil e nortox de 86,45% e 62,99%, respectivamente. Uma taxa de 

germinação dos conídios de 71,24% foi obtida aos 60 dias no tratamento em que o pó 

foi conservado em agro-oil; nas avaliações aos 90 e 120 a queda em relação a esse valor 

foi de 20% e 24%, respectivamente. Nos formulados com óleo de algodão e com o óleo 

nortox a taxa de germinação foi mantida em torno de 65%, aos 90 dias de 

armazenamento; após esse período houve queda na germinação dos conídios, com 

redução registrada em torno de 9% aos 120 dias. (CONCLUSÃO) Conclui-se que uma 

cultura do pó do fungo B. bassiana, seca e conservada em formulação oleosa pode ser 

armazenada por um período em torno de 90 dias para os óleos de algodão e nortox. 

(PIBIC/CNPq-EMBRAPA-UFS) 
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OS CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE 

HOSPITALIZADO. Caroline Oliva Carvalho e Silva (Curso de Enfermagem – UNIT, 

carolineoliva@infonet.com.br) , Pâmela Raquel Canêdo Silva (Curso de Enfermagem – 

UNIT, pamelarcs@bol.com.br), Joseilze Santos de Andrade (CCBS – UNIT, 

joseilze@superig.com.br) 

 

(INTRODUÇÃO) A sistematização da assistência é necessária ao estudante de 

graduação, principalmente por mostrar a importância da utilização do processo de 

enfermagem direcionado e individualizado. Ao chegar no hospital nota-se que existem 

profissionais que não desenvolvem um serviço satisfatório, pois esses ainda possuem 

uma visão mecanicista do cuidar. A pesquisa teve como objetivo conhecer a forma 

como as ações da equipe de enfermagem são realizadas acerca do paciente 

hospitalizado. A sua relevância encontra-se nos planos científico, social e acadêmico, 

principalmente por sensibilizar docentes e estudantes sobre a importância do processo 

de enfermagem bem executado no cuidado ao paciente. (METODOLOGIA) A pesquisa 

foi realizada em um Hospital Geral Filantrópico na cidade de Aracaju, Estado de 

Sergipe. Os fatos ocorridos durante o período de observação foram anotados no diário 

de campo. Esse instrumento se faz importante para registrar comportamentos cotidianos, 

se preocupando com a freqüência e com a maneira que ocorreram. As necessidades 

básicas observadas foram: fisiológicas (Hidratação, higiene, alimentação), segurança, 

estima, amor e realização. Elas foram analisadas e interpretadas através dos métodos 

observacional não – participante, onde as condutas da equipe foram somente observadas 

sem interferência do pesquisador, monográfico e de conteúdo, comparando os dados 

encontrados com o referencial teórico sobre o assunto. (RESULTADOS E 

DISCUSSÃO) Das 15 visitas feitas à instituição, observou-se uma indiferença ao 

sofrimento alheio por parte da equipe de enfermagem devido à assistência intimamente 

dependente da prescrição médica, ou seja, o processo de enfermagem não era 

desenvolvido de forma completa, pois muitos profissionais atentavam para a 

administração medicamentosa, não assistindo o paciente no atendimento de suas 

necessidades básicas. (CONCLUSÃO) Os resultados possibilitaram inferir que a visão 

mecanicista do cuidar ainda é predominante no setor hospitalar acarretando uma 

desvalorização da enfermagem e contribuindo para o agravamento da situação do 

paciente. Pode-se constatar que o modelo biomédico adotado nos tempos remotos ainda 

influencia muito no exercício da enfermagem. Faz–se necessário a sensibilização dos 

docentes e estudantes em relação a importância de desenvolver ações de enfermagem 

promovendo a saúde do paciente em colaboração com outros profissionais, e não 

fazendo a ação de outros profissionais o centro da assistência. 

 

Palavras-chave: campo de prática, sistematização da assistência, cuidados de 

enfermagem. 
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DETERMINAÇÃO DA QUALIDADE DA SUSCETIBILIDADE À RECARGA DOS 

AQUÍFEROS FISSURAIS DO DISTRITO FEDERAL. Maurício Teixeira Souza 

(geólogo, mestre em processamento de dados em geologia e análise ambiental – 

IG/UNB, mauricio_tsouza@yahoo.com.br), prof. Dr. José Elói Guimarães Campos 

(IG/UNB, eloi@unb.br). Estudo financiado pela CAPES. 

 

(INTRODUÇÃO) Pretendeu-se neste trabalho classificar o território do Distrito Federal 

quanto a maior ou menor suscetibilidade à recarga dos aqüíferos fissurais, amplamente 

distribuídos em toda área de estudo. O termo “recarga” é genericamente empregado 

para se referir a ganhos de massa dos sistemas subterrâneos, geralmente provenientes da 

infiltração das águas de precipitação ou mesmo pela transferência a partir de outros 

aqüíferos. Regionalmente, o território do Distrito Federal é composto por rochas 

metassedimentares proterozóicas dos Grupos Paranoá, Canastra, Bambuí e Araxá 

cobertas por latossolos. Nas áreas mais declivosas, verifica-se a presença de solos rasos 

e menos desenvolvidos. Os latossolos têm características de aqüíferos porosos e 

funcionam como meio intermediário entre a infiltração das águas de precipitação, 

determinando o mecanismo de recarga dos aqüíferos fissurais, mais profundos. 

(METODOLOGIA) O estudo, de caráter qualitativo, baseou-se na integração num 

sistema de informações geográficas (Arcview) de quatro temas georreferenciados: a 

distribuição espacial dos aqüíferos do domínio poroso e do domínio fissural, o mapa de 

declividades do terreno e o mapa de uso e ocupação do solo, realizados em estudos 

anteriores de outros autores. A metodologia utilizada para integração dos planos de 

informação iniciou-se com a reclassificação dos planos em no máximo quatro novas 

classes, distintas quanto à maior ou menor propensão da classe original em determinar a 

infiltração. As novas classes, denominadas pesos, são de caráter apenas qualitativo, sem 

qualquer relação de proporcionalidade com o volume que será recarregado no aqüífero. 

Os pesos adquirem valores mais elevados quanto maior a tendência de infiltração 

determinada pelas classes originais de cada plano. No presente estudo foram utilizados 

valores de 1, 2, 3 e 5 para os pesos. Após reclassificados, os planos de informação 

foram sobrepostos para resultar em um novo mapa. Os atributos dos polígonos deste 

novo mapa foram obtidos pela multiplicação em cada ponto dos pesos dos planos de 

informação iniciais. (RESULTADOS) Os valores finais dos atributos após a 

sobreposição dos temas resultou em valores entre 1 e 90. Os polígonos foram 

reagrupados em quatro classes quanto a suscetibilidade à recarga: muito favorável (de 

54 a 90), favorável (de 24 a 45), pouco favorável (de 8 a 20) e desfavorável (de 1 a 6). 

(CONCLUSÃO) O mapa final ilustra a vocação de alta suscetibilidade à recarga da 

associação chapadas – latossolos arenosos – metassedimentos arenosos. Nestas áreas, a 

recarga dos aqüíferos é prejudicada pela urbanização. Nas regiões ao redor de Brasília 

(plano piloto) as áreas muito favoráveis estão praticamente restritas ao Parque Nacional 

e ao Jardim Botânico. O produto final constitui ferramenta importante para a gestão 

ambiental da ocupação do solo e no mapeamento de riscos e vulnerabilidades de 

aqüíferos, como por exemplo, na localização de áreas propícias para aterros sanitários e 

outras atividades potencialmente poluidoras. 

 

Palavras-chave: recarga, aqüífero, Distrito Federal. 
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EDUCAÇÃO E SISTEMAS AGROFLORESTAIS SUCESSIONAIS: UMA 

EXPERIÊNCIA PARTICIPATIVA NA CONSTRUÇÃO DE CATEGORIAS. Ana 

Paula Fraga Bolfe (Universidade Federal de Sergipe, apbolfe@uol.com.br), Edmar 

Ramos de Siqueira (Embrapa Tabuleiros Costeiros edmar@cpatc.embrapa.br); Édson 

Luis Bolfe (Embrapa Tabuleiros Costeiros bolfe@cpatc.embrapa.br) 

 

(INTRODUÇÃO) Este artigo é parte dos resultados da dissertação de mestrado 

intitulada: Educação na floresta: uma construção participativa de sistemas agroflorestais 

sucessionais (SAF’s) em Japaratuba, SE. Teve como objetivo permitir a associação de 

saberes ecológicos fragmentados do fazer agrícola da comunidade e a construção de um 

projeto agregador comum, SAF’s, em que se refaz um conhecimento que advêm da 

própria cultura, que se reconstrói no coletivo. (METODOLOGIA) Assim construiu-se 

as matrizes de categorias que simbolizam as falas das entrevistas, e as observações 

realizadas. A construção da matriz de categoria se deu por meio de observações e duas 

entrevistas, realizadas em junho e setembro de 2003. A matriz de categorias se divide 

em três partes: a primeira denominada descrição ingênua, a Descrição I, o próprio relato 

do entrevistado é observado. Uma vez obtida a Descrição I, tem inicio o trabalho de 

reflexão, a partir de leituras e releituras do texto de referência, para elaborar o segundo 

texto denominado Descrição II, ou unidades de significado, e após o agrupamento das 

referências que apareceram em todas as entrevistas têm-se as categorias de análise, estas 

que são apresentadas neste trabalho. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) Chegou-se a 

construção de cinco categorias denominadas: A Categoria Relação Ser Humano e 

Natureza que traz em si a reconstrução de uma relação entre os homens e o meio 

natural, simboliza a passagem de uma prática de extrema exploração, para uma relação 

mais harmoniosa com a terra, relação de respeito e complementaridade, num processo 

coletivo não só entre os homens, mas da natureza e sociedade.A Categoria conceito de 

sistemas agroflorestais sucessionais, é o conceito construído pelos próprios agricultores 

que fazem parte do processo, já que os SAF’s não têm modelos pré-estabelecidos ou 

receitas a serem repassadas. A Categoria participação, parte do entendimento que o 

conhecimento em SAF’s se constrói em conjunto, portanto, a participação é 

fundamental no processo de implantação e de receptividade desta corrente 

agroecológica. A Categoria aprendizagem/cultura; surge a partir do pressuposto que 

todas as pessoas desenvolvem sua maneira de pensar e visualizar o mundo de forma 

intrinsecamente vinculada à cultura. Esta que transcende sua raiz estreitamente 

antropológica e se define como um lugar social, entendendo-se como possibilidade de 

ação dinâmica da práxis histórica do homem e não apenas de transmissão de crenças, 

valores e atitudes. Categoria território e territorialidade mostrou a forte relação com a 

terra desses agricultores, e a preocupação em ter o seu lugar para produzir. (CONCLUSÃO) 

Apresenta-se assim durante a pesquisa e em qualquer lugar que se trabalhe a implantação de 

SAF’s, ou a construção de seus princípios, movimentos que se complementam, a construção 

de um conhecimento científico, a valorização do saber tradicional e a desconstrução das 

representações locais.  

 

Palavras-chave: educação, conhecimento, sistemas agroflorestais. 
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EFEITO DA VARIEDADE, INCORPORAÇÃO E IDADE NA QUALIDADE 

SENSORIAL DA FARINHA DE MANDIOCA; Juliana Damasceno Ferreira Barbosa 

(Curso de Farmácia-UNIT e LPA/ITP/UNIT, julifarmacia@yahoo.com.br), Ana 

Angélica dos Santos (LPA/ITP/UNIT, angellfaro@yahoo.com.br), Juliano Éverton 

Teixeira de Castro (Curso de Farmácia-UNIT e LPA/ITP/UNIT, 

julianoeverton@yahoo.com.br), André Luís Dantas Ramos (LPA/ITP/UNIT, 

aldramos@uol.com.br), Álvaro Silva Lima (LPA/ITP/UNIT, alvaro@hotmail.com.br) 

e Paulo Sérgio Marcellini (LPA/ITP/UNIT, marcellinips@yahoo.com). 

 

(INTRODUÇÃO) A mandioca é o sexto produto alimentício de maior produção 

mundial, atrás do trigo, arroz, milho, batata e cevada. O consumo médio de mandioca, 

no Brasil, é perto de 01 kg/pessoa/ano e de 3,7 kg/pessoa/ano de farinha de mandioca. 

A análise sensorial determina a aceitabilidade e qualidade dos alimentos utilizando-se 

da complexa interação dos órgãos dos sentidos. O objetivo do trabalho foi avaliar a 

aceitabilidade e a qualidade das farinhas produzidas com diferentes características. 

(METODOLOGIA) Foram utilizadas 4 amostras, duas da variedade Cavelinha Preta 

com idade de 12 e 22 meses, duas da variedade Geléia com 15 meses, uma sem e 

outra com incorporação de 17% de massa lavada. O teste sensorial utilizado foi o de 

ordenação-preferência. Trinta provadores potenciais do produto foram selecionados 

por serem consumidores da farinha de mandioca, e também demonstraram 

disponibilidade e interesse em participar do teste. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) 

A amostra da variedade Cavalinha com menor tempo de plantio foi a 

significativamente mais aceita (p< 0,05). As amostras com e sem incorporação da 

variedade Geléia não apresentaram diferença significativa (p<0,05) entre si e foram 

mais aceitas do que a amostra com 22 meses da variedade Cavalinha. 

(CONCLUSÃO) Esses resultados sugerem que o tempo de colheita da mandioca é 

um fator preponderante na aceitação da farinha desse produto. 
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A ESCOLA E A EDUCAÇÃO FÍSICA NA FORMAÇÃO DO ALUNO: UM ESTUDO 

DE CASO COM PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE 

LOURDES (SE). Geise Carvalho Morais; Ana Edilde Sales; Josanete Bispo dos Santos; 

Selma Maria S. Souza; Valdir Ferreira de Campos (Curso de Educação Física – 

PQD/UFS, geise@emsergipe.com); Roberto Jerônimo dos Santos Silva (Curso de 

Educação Física – UNIT) 

 

(INTRODUÇÃO) A compreensão da concepção de escola e de educação física pelos 

professores, no ensino fundamental, é de suma importância no planejamento de ações 

pedagógicas relacionadas à percepção da educação física enquanto componente 

curricular. Dessa forma, este trabalho tem por objetivo diagnosticar a concepção de 

escola, educação física e corpo de professores de uma Unidade de Ensino do município 

de Nossa Senhora de Lourdes (SE).(METODOLOGIA) Esta pesquisa, do tipo estudo de 

caso, foi realizada com 18 professores de uma escola da Rede Estadual de Ensino, sendo 

três da equipe diretiva e 15 em exercício docente (dois licenciados em educação física). 

Para a efetivação do estudo, foi apresentado para os professores um questionário aberto 

com as seguintes perguntas: 1) o que a escola deve priorizar na formação do aluno?; 2) 

Qual o papel da Educação Física na escola?; 3) Qual a sua concepção de corpo?. 

(RESULTADOS) Enquanto principais resultados, foi verificado que, na visão da equipe 

técnica da escola, a escola deve priorizar a formação do aluno enquanto cidadão, 

embora não se tenha clara a idéia de cidadão que se quer formar. Quanto a Educação 

Física, estes professores associam esta disciplina curricular a idéia de “lazer educativo”. 

Quando considerado a concepção de escola dos demais professores,  foi percebido que 

há uma tendência a considerar a escola como essencial para a formação do sujeito nos 

níveis intelectual, social e crítico, sendo também enfatizada a reprodução de 

conhecimentos. Quanto à concepção de educação física, foi percebido que os 

professores colocam que esta disciplina deve transpor a idéia de simples recreação e 

promover o amadurecimento do aluno em todos os níveis e não somente físico. 

(CONCLUSÃO) Há a presença, entre a equipe diretiva, de que a escola tem a função de 

formar cidadãos, mas não se tem clara qual a idéia de cidadão considerada, quanto a 

educação física, a equipe técnica da escola a percebe apenas enquanto recreação, 

desconsiderando os demais aspectos de uma disciplina curricular. Quanto ao corpo 

docente da escola, foi verificado que há uma visão mais ampla da visão de escola, assim 

como percebe a Educação Física de uma forma mais ampla que a simples recreação 

direcionada. 
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ESQUISTOSSOMOSE: TEMA TRANSVERSAL SAÚDE A SER TRABALHADO 

NOS 3° E 4° CICLOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE 

ARACAJU. Ayres Santos Pinto (DBI/UFS, airesdosolhos@ig.com.br), José Gerson 

Rezende Feitosa (DMO/UFS), Jeane Vilar (DBI/UFS) 

 

(INTRODUÇÃO) A esquistossomose é uma doença endêmica do município de Aracaju 

e do estado de Sergipe, em virtude disto o presente trabalho procurou investigar a 

abordagem da esquistossomose nos planos de curso de Ciências Naturais e o 

conhecimento sobre a doença por parte dos alunos, em Escolas de Ensino Fundamental 

dos 3° e 4° Ciclos do município de Aracaju, pois conforme os Parâmetros Curriculares 

Nacionais a realidade local deve adentrar o ambiente escolar. (METODOLOGIA) As 

escolas selecionadas foram aquelas que se localizavam em bairros que apresentavam 

maior número de casos de esquistossomose, segundo os dados fornecidos pela 

Secretaria de Saúde do Município de Aracaju. Só então, realizaram-se a investigação da 

abordagem da esquistossomose como tema transversal saúde nos planos de curso dos 

professores e a aplicação dos questionários sobre a referida doença aos alunos das 

escolas selecionadas. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) Verificou-se que muitas 

escolas sequer apresentam planos de curso e nas que apresentam não foi verificada 

nenhuma abordagem da doença. Com relação ao conhecimento do alunado sobre a 

esquistossomose, observou-se que apesar deles terem ciência da doença e saberem 

correlaciona-la ao agente causador, os alunos não conseguem associar com clareza 

medidas preventivas e formas de contágio da doença. (CONCLUSÃO) Ressalta-se a 

necessidade em abordar a esquistossomose como tema transversal Saúde, enfatizando-se 

os conhecimentos sobre as formas de contágio e medidas preventivas para que atuem 

em busca da minimização e erradicação da doença em nossa sociedade. 
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ESTUDO DA BIOLOGIA DE Biomphalaria glabrata ORIUNDA DOS MUNICÍPIOS 

DE ARACAJU E ESTÂNCIA – SERGIPE, EM CONDIÇÕES DE LABORATÓRIO. 

Giselle B. X. Santos (Curso de Ciências Biológicas - UNIT e LDIP/ITP/UNIT - 

gisellebx@uol.com.br), Thallita Kelly Rabelo (Curso de Ciências Biológicas – UNIT e 

LDIP/ITP/UNIT), Claudia M. Melo (LDIP/ITP/UNIT), Verónica L. S. Jeraldo 

(LDIP/ITP/UNIT).  

 

(INTRODUÇÃO) A Organização mundial da Saúde (OMS) estima que a 

esquistossomose acometa 200 milhões de pessoas distribuídos em 74 países. No Brasil, 

cerca de dez milhões de infectados são encontrados principalmente nos estados do 

Nordeste e em Minas Gerais. Em vista disso, o conhecimento da biologia dos moluscos 

hospedeiros intermediários de Schistosoma mansoni no território brasileiro é importante 

no fornecimento de informações relacionadas com a epidemiologia e transmissão da 

esquistossomose, sendo útil em programas de controle da parasitose. 

(METODOLOGIA) Foram utilizados caramujos oriundos dos municípios de Aracaju e 

Estância, totalizando 32 moluscos distribuídos em 8 aquários (com capacidade de 1 lt.) 

com 4 caramujos cada. Os moluscos foram alimentados diariamente com alface, e 

efetuada semanalmente a troca de água, utilizando-se água potável declorada. Em cada 

aquário foi colocado um retângulo de isopor (2,5 cm) para facilitar o processo de 

desova. A observação deste foi utilizada para determinar a taxa de fecundidade por meio 

da contagem de massas de ovos e do número de ovos por massa; as desovas foram 

acompanhadas por no máximo 30 dias para avaliar o seu desenvolvimento. Em caso de 

mortalidade os caramujos foram substituídos por outros do mesmo tamanho. Durante 

todo o período de observação foram aferidas as temperaturas da água e do ambiente. 

(RESULTADOS E DISCUSSÃO) Foram avaliados 32 caramujos oriundos dos 

municípios de Estância e Aracaju, durante os meses de abril e maio de 2005, totalizando 

aproximadamente 30 dias de observação para ambos os grupos de moluscos. No grupo 

de Estância, a fecundidade observada no período foi em média de 14,75 

massas/caramujo/mês com uma média de 143,37 ovos/caramujo/mês. No grupo de 

Aracaju, a fecundidade foi de 24 massas/caramujo/mês com uma média de 573,5 

ovos/caramujos/mês. A temperatura da água manteve-se sem grandes alterações em 

torno de 27° C, bem como a temperatura ambiente de 28° C. A mortalidade no período 

foi de 12,5% no grupo de Estância e de 25% no grupo de Aracaju, os quais foram 

substituídos ao longo do experimento de observação da fecundidade. Nesta primeira 

fase de observação dos moluscos das duas localidades, podemos observar uma maior 

fecundidade nos exemplares oriundos do município de Aracaju. (PROBIC/UNIT) 
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UM ESTUDO DA INTERAÇÃO MÃE-BEBÊ EM UTI NEONATAL Elisa Júlia O. 

Ribeiro Paixão (bolsista PROBIC), Marlizete Maldonado Vargas, Aline Maria Cardoso 

Cruz, Jacqueline Santos Oliveira,  Rafaela  Tojal Dantas Matos curso de Psicologia  

 

(INTRODUÇÃO) A internação de um bebê em uma Unidade Neonatal representa, para 

ele e sua família, uma situação de crise. Isso repercute de maneira especial no 

surgimento da interação entre pais e bebês e podem interferir na formação e no 

estabelecimento dos futuros vínculos afetivos familiares. O estudo das relações entre 

mãe-bebê de alto risco no ambiente de UTI neonatal, é de grande relevância para o 

tratamento adequado das necessidades da referida díade durante o processo de 

vinculação afetiva, primordial para a saúde integral do neonato bem como o equilíbrio e 

saúde mental da família. (METODOLOGIA) Esta pesquisa teve por objetivo conhecer o 

processo de formação e/ou fortalecimento da ligação afetiva mãe-bebê pré-termo de 

risco; levantamento dos fatores ambientais e procedimentos técnicos na UTI Neonatal 

da maternidade X que pudessem interferir neste processo de vinculação. Pretendeu-se 

também, identificar possíveis respostas da díade mãe-bebê às situações de estresse pós-

traumático quais os tipos de manejo utilizados pela equipe de profissionais para o 

enfrentamento dos mesmos.  Foram Ss deste estudo, cinco díades mãe-bebês, cujos 

neonatos eram pré-termo de alto-risco, sem malformações congênitas, que 

permaneceram por  períodos  variáveis de três a cinco semanas internos UTI  neonatal 

de uma maternidade de Aracaju. Para a coleta de dados, procederam-se observações da 

interação mãe-bebê, entrevistas semi-dirigidas com as mães e funcionários; observações 

do ambiente e de condutas de rotina e manejo dos funcionários na interação com a díade 

mãe-bebê. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) Os resultados revelam que a maioria das 

mães teve um impacto negativo, de decepção, quando se depararam com o bebê pela 

primeira vez, entretanto emoções positivas também foram relatadas, denotando caráter 

ambivalente da relação inicial da mãe com o bebê e os temores diante da situação. Pode-

se depreender daí que o ambiente da UTIN, o qual a maioria delas não conhecia, além 

da situação de risco do bebê, concorreram para percepção negativa inicial. Porém, todas 

as mães-sujeitos da pesquisa, relataram que tocavam e conversavam com seus bebês, o 

que foi, também, levantado nas observações, evidenciando comportamentos de cuidado 

e demonstrações de afeto como indícios de vinculo afetivo na UTIN. O apoio da equipe 

no acompanhamento às mães e esclarecimento de dúvidas, revelou-se um fator 

importante presente no processo de interação mãe-bebê. Todas as mães referiram sentir-

se à vontade com os funcionários, tanto para esclarecer dúvidas quanto para 

demonstrarem suas emoções. Levantou-se, tanto nas observações das condutas de rotina 

quanto nas entrevistas com funcionários, a existência da preocupação da equipe em 

fortalecer o vinculo mãe-bebê.  (CONCLUSÃO) Considera-se assim, que o enfoque da 

relação afetiva da díade mãe-bebê no contexto hospitalar, teve um grande aliado na 

abordagem de humanização do SUS e no trabalho de capacitação dos funcionários com 

a implantação do projeto Mãe- Canguru, do Ministério da Saúde. O suporte oferecido à 

díade mãe-bebê atende não só à profilaxia dos vínculos primários, como também à 

prevenção da morbi-mortalidade infantil, conforme levantado na literatura específica. 

Por outro lado, conforme levantado no trabalho de observação participante desta 

pesquisa, os funcionários necessitam não só de reciclagem teórico-técnica, e orientação 

continuada, como também, de suporte psicossocial para continuar atendendo de forma 

adequada às demandas e especificidades da díade mãe-bebê de risco, em unidade 

hospitalar. 
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ESTUDO DA QUANTIFICAÇÃO DE AGNORS EM LESÕES CENTRAIS DE 

CÉLULAS GIGANTES DOS MAXILARES. Juliana Ribeiro Lopes (Curso de 

Odontologia/UNIT e NPSA/ITP/UNIT, alleria@click21.com.br), Ricardo Luiz 

Cavalcanti de Albuquerque Júnior (NPSA/ITP/UNIT, ricardo_luiz@unit.br) e Leonardo 

Rigoldi Bonjadim (NPSA/ITP/UNIT, leonardo_rigoldi@unit.br) 

 

(INTRODUÇÃO) As lesões centrais de células gigantes (LCCGs), patologias ósseas 

relativamente comuns que ocorrem exclusivamente nos maxilares, vêm sendo 

classificadas em dois tipos clínicos: agressivas e não agressivas. No entanto, pouco se 

sabe sobre a relação entre o comportamento clínico e o quadro histomorfológico dessas 

lesões. Recentemente, alguns estudos têm utilizado a análise quantitativa das regiões 

organizadoras nucleolares (NORs), loops de DNA ribossomal que codificam proteínas 

ribossomais, com a finalidade de avaliar o comportamento biológico de lesões da mais 

variada natureza. Assim, realizamos uma análise quantitativa das NORS em uma série 

de LCCGs visando contribuir para o entendimento da relação entre o comportamento 

biológico e o quadro histopatológico dessas entidades. (METODOLOGIA) Foram 

selecionados para estudo 20 casos de LCCGs, categorizados em dois grupos 

histológicos de 10 lesões cada: G1 (maior número de células mononucleares, 

organização densa, vascularização escassa e mitoses evidentes – sugerindo caráter 

agressivo) e G2 (maior número de células multinucleares, organização frouxa, 

vascularização intensa e ausência de mitoses – sugerindo caráter reacional pouco 

agressivo). As NORS foram identificadas pela técnica do AgNOR. Efetuou-se a 

contagem das NORs por núcleo referente a 150 células mono e 150 células 

multinucleares, utilizando retículo Weibel New2 para estereologia. Os valores médios 

de NORs/núcleo obtidos foram submetidos a análise estatística através do teste T 

student. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) Os valores médios de NORs/núcleo obtidos 

nas células mono e multinucleares das lesões enquadradas como G1 (1,57 e 1,50 

respectivamente) foram estatisticamente superiores aqueles observados nas lesões 

categorizadas como G2 (1,45 e 1,41) (p<0,05), o que vem indicar que as lesões 

enquadradas no grupo G1 exibem uma maior atividade celular, sugerindo que estas 

poderiam apresentar um comportamento biológico clinicamente mais agressivo. 

Também foi identificada uma tendência da média de NORs ser maior em células mono 

do que multinucleares em ambos os grupos, destarte creditando as primeiras uma maior 

atividade celular. (CONCLUSÃO) Os resultados indicam que LCCGs cujo aspecto 

histomorfológico se enquadrem no perfil G1 exibem um maior índice de atividade 

celular. Tais achados poderiam estar relacionados a um comportamento biológico mais 

agressivo suscitando um acompanhamento clínico mais atento do paciente.  
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ESTUDO DAS ALTERAÇÕES PULMONARES E BIOMECÂNICAS NA 

BRONQUITE CRÔNICA. Paulo Autran Leite Lima* (Núcleo de Pós-graduação em 

Medicina, curso de mestrado em Ciências da Saúde – UFS e Curso de especialização 

em Biomecânica e Cinesioterapia Funcional – UNIT, pauloautran@ig.com.br), Adriana 

Gonçalves de Lima (Curso de especialização em Biomecânica e Cinesioterapia 

Funcional – UNIT, agl@infonet.com.br), Dante Santa Rima Lima (Curso de 

especialização em Biomecânica e Cinesioterapia Funcional – UNIT, 

dantelima@yahoo.com.br), Fábio Ferreira Coelho (Curso de especialização em 

Biomecânica e Cinesioterapia Funcional – UNIT, fccfisio@ig.com.br), Marcelo Prata 

de Ávila (Curso de especialização em Biomecânica e Cinesioterapia Funcional – UNIT, 

pratafaro@hotmail.com), Walderi Monteiro da Silva Júnior (Curso de Fisioterapia – 

UNIT, walderim@yahoo.com.br)  

 

(INTRODUÇÃO) Dentre todas as infecções existentes as respiratórias são as mais 

freqüentes do corpo humano. Entre elas encontramos a bronquite crônica que se define 

como uma patologia caracterizada por tosse crônica com expectoração muco purulenta, 

com permanência de três meses, durante dois anos consecutivos. Este trabalho teve 

como objetivo primordial estudar as alterações pulmonares e biomecânicas ocasionadas 

pela bronquite crônica. (METODOLOGIA) Este estudo foi de caráter descritivo e 

analítico em alterações pulmonares na bronquite crônica durante o período de Janeiro de 

2005 a Julho de 2005, nesse ínterim foram catalogados livros e artigos científicos da 

área respiratória e biomecânica coletados no acervo da Biblioteca Jacinto Uchoa, 

Universidade Tiradentes – UNIT e no acervo da Biblioteca de Saúde, Universidade 

Federal de Sergipe – UFS. O conteúdo teórico foi complementado por pesquisa em 

meio digital que trata do assunto, ligado a sociedades científicas, universidades e 

institutos de pesquisa priorizando-se artigos científicos. (RESULTADOS E 

DISCUSSÃO) Na bronquite crônica ocorrem alterações fundamentais na 

microarquitetura pulmonar que causa prejuízo no funcionamento normal dos pulmões. 

Como alterações biomecânicas e pulmonares, a obstrução brônquica ocasiona a 

hiperinsuflação pulmonar bloqueando o tórax em inspiração, rebaixando as hemicúpulas 

diafragmáticas, resultando em uma menor pressão abdominal e em uma menor expansão 

da caixa torácica inferior levando a diminuição da mobilidade costal gerando 

encurtamento dos músculos ventilatórios e tensão excessiva e permanente dos 

encadeamentos musculoaponeuróticos, caracterizando a respiração torácica superior 

com grande consumo de energia. Além disso, ocorrem alterações funcionais em toda 

coluna, na bacia e nos joelhos. (CONCLUSÃO) Com isso, é necessário analisar as 

alterações pulmonares e posturais dos pacientes com bronquite crônica a fim de 

maximizar o tratamento realizado promovendo uma reabilitação precoce e com menor 

gasto energético. 

 

* Bolsista do CNPq – Brasil 
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ESTUDO TOXICOLÓGICO AGUDO DO SBA-15 UTILIZANDO 

CAMUNDONGOS. Adriano A. S. Araújo (ITP/UNIT, adriasa2001@yahoo.com.br), 

Sérgio R. Stuckert Seixas (DFS/UFS), Ricardo Luiz C. Albuquerque Júnior 

(ITP/UNIT), Jivaldo R. Matos (Instituto de Química - USP), Luis C. Cides da Silva 

(Instituto de Química - USP), Thatiana G. Porto (Curso de Farmácia-UNIT), Thiago L. 

Susmaga (Curso de Biomedicina-UNIT). 

 

(INTRODUÇÃO) O desenvolvimento de sistemas reservatórios de fármacos utilizando 

sílicas mesoporosas ordenadas (SBA, FDU, MCM, etc...) vêm se mostrando de grande 

importância para a pesquisa de novos medicamentos. A principal proposta para 

incorporação de drogas em sistemas desse tipo é baseada no controle da liberação do 

fármaco para o organismo a partir de poros da ordem de nanômetros. O SBA-15 é uma 

sílica mesoestruturada de arranjo bidimensional de poros que vem sendo testada com essa 

finalidade. Devido à ausência de estudos sobre a toxicidade desses materiais em seres 

vivos, este trabalho teve como objetivo realizar a avaliação toxicológica aguda do SBA-15 

em camundongos. (METODOLOGIA) Foram utilizados camundongos da raça Suis (Mus 

muscullus), pesando entre 25 e 60 gramas, divididos em 4 grupos (machos teste/controle e 

fêmeas teste/controle). A administração oral foi realizada por gavage, sendo que dois 

grupos (6 machos e 6 fêmeas) receberam a suspensão de SBA-15 na dosagem máxima de 5 

g/Kg de peso, e dois grupos (6 machos e 6 fêmeas) receberam água, constituindo o grupo 

controle. Após a administração, os animais foram observados durante 14 dias quanto ao 

comportamento e peso, e em seguida sacrificados para análise macroscópica dos órgãos e 

exames do sangue. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) De acordo com os dados obtidos 

pôde-se observar que o grupo das fêmeas tratadas com SBA-15 apresentou perda de peso 

corpóreo durante o período experimental. O teste agudo não produziu mortalidade ou 

alterações do comportamento dos animais. A DL50 se mostrou acima de 5 g/Kg e não 

foram observadas diferenças significativas nos ensaios macroscópicos e dos pesos dos 

órgãos (fígado, rins, coração e pulmão) dos animais do grupos teste e controle. A análise 

macroscópica mostrou no hilo do fígado de algumas fêmeas do grupo teste uma estrutura 

esférica de cor acinzentada e tamanho aproximado de 3 mm entre os lobos. Quanto aos 

exames hematológicos não foram observadas diferenças entre os níveis de eritrócitos, 

hemoglobina e hematócrito dos grupos. Diferenças significativas foram observadas quando 

comparadas às taxas de segmentados, eosinófilos e linfócitos típicos entre as fêmeas do 

grupo teste e controle para 95% de confiança. Os exames bioquímicos (uréia, creatinina, 

TGO e TGP) não apresentaram diferenças entre os grupos. (CONCLUSÃO) Os resultados 

apresentados até o momento sugerem que o SBA-15 poderá ser utilizado para o 

desenvolvimento de novos sistemas terapêuticos, estando ainda em fase de experimentação 

os estudos histológicos e de toxicidade crônica. (PIBIC/CNPq, UNIT). 
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ETIOLOGIA DE INFECÇÕES POR USO DE CATÉTER VENOSO CENTRAL EM 

PACIENTES INTERNOS NO HOSPITAL GOV. JOÂO ALVES FILHO.  Manuela 

Mendonça Muniz (Curso de Farmácia-UNIT, Roberto Vivas ( Hosp. Gov. João Alves 

Filho) e Maria Regina Pires Carneiro (Laboratório de Microbiologia /UNIT, 

profregina@infonet.com.br) 

 

(INTRODUÇÃO) O cateter venoso central (CVC) é um dispositivo intrainvasivo 

utilizado para promover acesso vascular contínuo na reposição de fluídos e eletrólitos, 

terapia transfusional de hemoderivados, hemodiálise e administração de drogas 

endovenosas, contrastes e nutrição parenteral. Sua permanência em contato com a pele 

constitui-se na principal porta de entrada de microrganismos, acarretando tromboflebite 

séptica, bacteremia, endoftalmite, septicemia, endocardite entre outras patologias. 

(METODOLOGIA) Foram coletadas amostras da ponta dos catéteres e semeadas em 

meio para cultura primária; os microrganismos crescidos em placa foram isolados e 

identificados em sistema automatizado Microscan. O presente estudo objetivou 

determinar as freqüências absoluta e relativa dos agentes etiológicos de infecção pelo 

uso de CVC em pacientes internos no Hospital Governador João Alves Filho – Sergipe, 

no período de outubro/2003 a julho/2004 bem como os setores do hospital onde são 

prevelentes. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) Dos 78 pacientes internos no período 

estudado foram obtidas 61 culturas positivas das quais foram isolados 87 

microrganismos, com predominância de Pseudomonas aeruginosa (26,44%), 

Staphylococcus coagulase negativa (17,3%) Staphylococcus aureus (16%)  e 

Acinetobacter baumannii (13,8%) entre outros, sendo a Unidade de Terapia Intensiva o 

setor com maior freqüência de isolamentos (60,65%). Os resultados obtidos foram 

semelhantes aos encontrados na literatura. (CONCLUSÃO) Foi possível verificar que 

os microrganismos isolados são freqüentes no ambiente hospitalar e, difíceis de serem 

erradicados por terem desenvolvido mecanismos de resistência a antimicrobianos, como 

a formação de biofilme, que confere a proteção contra o sistema de defesa do 

hospedeiro (macrófagos, linfócitos, sistema Complemento, etc). Ressalta-se a 

importância de monitoramento, emprego de técnicas de descontaminação e uso racional 

de antimicrobianos.  
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EVIDÊNCIA CIENTÍFICA PELA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DAS 

MUDANÇAS NAS ARTICULAÇÕES TEMPOROMANDIBULARES 

DECORRENTES DO TRATAMENTO ORTOPÉDICO COM O APARELHO DE 

FRÄNKEL. Alexandre de Albuquerque Franco (Professor Titular da Disciplina de 

Ortodontia-UNIT, aafranco@oi.com.br), Lucia Helena Soares Cevidanes (Dept of 

Orthodontics-UNC, cevidanl@dentistry.unc.edu), Julio Wilson Vigorito (Ortodontia-

USP, jwvigori@usp.br), Hélio Kiitiro Yamashita (UNIFESP/EPM, 

helio.yamashita@uol.com.br) 

 

(INTRODUÇÃO) Realizou-se um estudo prospectivo em pacientes na fase de 

crescimento com oclusão normal e com má oclusão de Classe II divisão 1, estes últimos 

tratados durante 18 meses com o aparelho ortopédico de avanço mandibular regulador 

de função de Fränkel 2, com o objetivo de avaliar a posição dos côndilos mandibulares 

nas fossas articulares entre as fases início e término. (METODOLOGIA) A dimensão da 

amostra constou de 166 exames de ressonância magnética (RM) obtidos de 83 pacientes 

leucodermas, distribuídos em 3 grupos, controle (n=28), tratado (n=28) e oclusão 

normal (n=27). O comitê de ética do Hospital São Paulo analisou e aprovou o protocolo 

de pesquisa e os pais dos adolescentes assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido. Em cada exame de RM foram adaptados papel ultraphan nas imagens 

direita e esquerda das ATMs para o traçado das fossas articulares e côndilos 

mandibulares, com o objetivo de avaliar a sua posição ântero-posterior por meio de 

mensuração com paqímetro digital. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) Os dados foram 

submetidos aos testes de Kruskal-Wallis e Wilcoxon (5%) e as variáveis Ca’-Ti’, Ca’-

TP e índice do espaço articular (IEA) demonstraram que os côndilos mandibulares nos 

pacientes com má oclusão de Classe II estavam posicionados anteriormente em relação 

à fossa mandibular em ambos os grupos controle e tratado, ao início da pesquisa. 

Porém, após o período de 18 meses, o grupo tratado com o RF-2 apresentou um 

deslocamento posterior estatisticamente significante (Ca’-Ti’, Ca’-TP e IEA com 

P<0,001) dos côndilos no interior da fossa mandibular, deixando-os mais 

concentricamente posicionados, fato que não ocorreu nos pacientes com má oclusão de 

Classe II, não tratados. O grupo com oclusão normal apresentou, tanto ao início quanto 

ao término do período de observação, a posição centralizada dos côndilos no interior das 

fossas mandibulares. (CONCLUSÃO) Desta forma, o presente trabalho demonstrou que 

o regulador de função de Fränkel 2 corrigiu ortopedicamente a relação distal do arco 

dentário inferior em relação ao superior nos pacientes do grupo tratado, ao tempo que 

propiciou uma modificação funcional positiva nas ATMs, favorecendo uma relação 

harmônica ântero-postarior entre a maxila e a mandíbula (FAPESP processo 00/04296-

1). 
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EXPRESSÃO IMUNO-HISTOQUÍMICA DAS PROTEÍNAS S-100, LAMININA E 

COLÁGENO IV EM LÍQUEN PLANO ORAL. Rafael Reis de Souza (Curso de 

Odontologia/UNIT e NPSA/ITP/UNIT, rafaelbuco@yahoo.com.br), Rafaela Furlan 

Barreto (Curso de Odontologia/UNIT e NPSA/ITP/UNIT, 

rafaela_furlan_br@yahoo.com.br), Ricardo Luiz Cavalcanti de Albuquerque Júnior 

(NPSA/ITP/UNIT, ricardo_luiz@unit.br) e Leonardo Rigoldi Bonjardim (NPSA/ITP/ 

UNIT, leonardo_rigoldi@unit.br). 

  

(INTRODUÇÃO) A etiopatogenia do Líquen Plano Oral (LPO), doença mucocutânea 

crônica que mais frequentemente apresenta manifestações orais, ainda permanece 

obscura. Tem sido sugerido a participação de células imunocompetentes presentes no 

epitélio oral, como as Células de Langerhans (CLs) numa reação de hipersensibilidade 

direcionada contra a camada basal epitelial e células basais. Procurando trazer à luz 

novas informações que subsidiem a elaboração de uma teoria concreta para a 

etiopatogênese do LPO, constituiu proposição desta pesquisa investigar o padrão de 

expressão imuno-histoquímica das Células de Langerhans e de componentes estruturais 

da membrana basal (MB) nesta lesão, no afã de contribuir para o melhor conhecimento 

e, quiçá, entendimento da sua patogênese. (METODOLOGIA) Foi efetuada uma análise 

imuno-histoquímica de 08 casos de LPO e 02 casos de processo inflamatório crônico 

inespecífico (PICI) (controle) diagnosticados no Serviço de Anatomia patológica do 

Curso de Odontologia da Universidade Tiradentes. Os espécimes emblocados em 

parafina foram processados de acordo com o método da estreptoavidina-biotina e 

pesquisados os antígenos S-100 (expresso em CLs), laminina e colágeno IV 

(componentes de MB) através dos anticorpos S-100 (Dako, 1:800), 4C7 (Dako, 1:350) e 

CIV22 (Dako, 1:50). A interpretação dos dados foi realizada através de análise 

semiquantitativa das CLs e avaliação descritiva da marcação subepitelial dos 

componentes da MB. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) A expressão semiquantitativa 

das CLs positivas para a proteína S-100 foi notadamente superior nos casos de LPO 

quando comparada aos de PICI, indicando uma maior atividade de captação e 

apresentação de antígenos nos primeiros, o que pode sugerir que o LPO representaria de 

fato uma reação de hipersensibilidade em resposta a antígenos capturados nas 

adjacências ou intimidade do epitélio oral. A laminina e o colágeno IV apresentaram um 

padrão similar de expressão no LPO, exibindo uma marcação linear na interface 

epitélio/conjuntivo ora homogênea ora mostrando focos de descontinuidade e/ou 

adelgaçamento. Nos casos de PICI, a expressão dos componentes da MB revelou-se 

homogênea, sem indícios de adelgaçamento ou descontinuidade. Sugere-se que as 

alterações observadas na MB dos casos de LPO ocorram em função da ação proteolítica 

de citocinas derivadas dos linfócitos que compõem o infiltrado característico destas 

lesões e, destarte, confirma que a reação de hipersensibilidade se processa contra os 

ceratinócitos epiteliais. (CONCLUSÃO) A expressão aumentada das CLs e destruição 

dos componentes da MB representam eventos biológicos intimamente relacionados a 

patogênese do LPO e ao dano tissular que acompanha estas lesões. 

 

Palavras-chave: líquen plano oral, células de Langerhans, membrana basal. 
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FEIÇÕES ATUAIS DA MARÉ DO APICUM SOB A AÇÃO DA IMPLANTAÇÃO 

DO PROJETO DE REURBANIZAÇÃO. Elvira Suzi dos Santos Bitencourt Garção 

(Curso de Geografia – UFS, suzi_garcao@yahoo.com.br), Profª Drª Lílian Wanderley 

(Departamento de geografia – UFS, lilianwanderley@uol.com.br),  

 

(INTRODUÇÃO) A Maré do Apicum vem sofrendo várias intervenções oficiais desde a 

década de 70. A problemática sócio-ambiental que se instalou nesta área através de 

construções de palafitas, poluição e desmatamento do manguezal veio crescendo de uma 

maneira desorganizada e descontrolada até os dias atuais. Dentro deste contexto temos 

como objetivos verificar e acompanhar os resultados da intervenção oficial sobre o 

espaço social e ambiental da Maré do Apicum do Bairro Coroa do Meio. É de 

fundamental importância compreender como se dá o processo de transformação desta 

área urbana e a relação que se desenvolve entre a população local e a preservação do 

manguezal. (METODOLOGIA) Visitas freqüentes, aplicação de questionários sobre o 

processo de ocupação e transferência de moradia, verificação do cumprimento de todas 

as etapas propostas do projeto de reurbanização, utilização de mapas temáticos e 

geoambiental. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) A maior parte da população que 

morava nas palafitas foram cadastradas e já estão nas casas construídas pelo projeto de 

reurbanização e a medida que as palafitas foram sendo desocupadas eram destruídas. As 

casas hoje além de servir como lar, também servem para realizar atividades comerciais 

como bares e mercearias. Para conter novas invasões e a destruição total do manguezal 

foi construída uma pista de contenção que separa o manguezal das novas casas. É 

também proposta do projeto realizar o monitaramentos no manguezal através do 

acompanhamento da rebrotação da vegetação e dos cuidados com a qualidade da água, 

fauna e flora e além disso criar o Museu do Mangue e o Centro de Referência 

Ambiental. (CONCLUSÃO) A situação atual da Maré do Apicum diante do processo de 

municipalização habitacional, de reurbanização e desenvolvimento de uma política 

ambiental, econômica, social e comunitária ainda está apenas começando, pois é dever e 

direito de todo cidadão viver dignamente, transformando e preservando o meio em que 

vive. 

 

Palavras-chave: maré do Apicum, reurbanização, preservação. 
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A FORMA GEOMÉTRICA DO DENTE INCISIVO CENTRAL SUPERIOR 

DIREITO. Wesley Trindade Vieira (Curso de Matemática-UNIT, 

trindade20@hotmail.com), Adriana Andrade da Silva (Curso de Matemática-UNIT, 

adriana.silva@aracaju.se.gov.br), Carla Patrícia Batista Santos (Curso de Matemática-

UNIT, carlapaty192@hotmail.com), Lurimar Smera Batista (UNIT, 

lurimar_batista@unit.br) 

 

(INTRODUÇÃO) Os dentes são estruturas duras, calcificadas, presas aos maxilares 

superior e inferior, cuja atividade principal é a mastigação. De acordo com Baratieri, as 

formas dos dentes naturais podem ser classificadas em três categorias: quadrada, 

triangular e oval. Nos dentes quadrados, as cristas verticais são bem desenvolvidas e 

estão distribuídas uniformemente sobre a superfície vestibular. Nos dentes triangulares 

há uma depressão na superfície vestibular e, enquanto a crista central não é proeminente 

ou bem desenvolvida, as cristas marginais são bastante pronunciadas. Nos dentes ovais, 

a crista central é bem desenvolvida e espessa, ao passo que as cristas marginais 

praticamente não existem. Visualizando detalhadamente os dentes identifica-se formas 

geométricas: retângulo, triângulo, trapézio. Um dente incisivo central superior 

visualizado pela lateral tem a  forma  triangular, se essa visualização for frontal ele terá 

uma forma retangular e se  visualizado pela parte superior a sua forma é trapezoidal. 

(METODOLOGIA) Quando a forma do dente é alterada, a direção de reflexão da luz 

ambiente que incide sobre o dente também muda. Superfícies mais planas e lisas 

refletem mais luz diretamente, ao observador parecem mais largas, amplas e mais 

próximas. Superfícies arredondadas e irregulares refletem a luz para os lados, reduzindo 

a quantidade de luz refletida diretamente ao observador parecendo mais estreitas, 

menores e mais distantes. Este trabalho associa a Odontologia e a Geometria. Utiliza-se 

a divisão proporcional de segmentos, formas geométricas e pontos de tangência, 

objetivando correlacionar a anatomia do dente incisivo central superior direito com a 

sua forma similar geométrica. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) As faces do dente 

incisivo foram inseridas num retângulo dividido em terços. As cinco faces do dente: 

vista lateral direita, vista frontal, vista lateral esquerda, vista posterior e vista superior. 

A vista frontal se apresenta com forma trapezoidal, onde a base inferior é a maior. 

Observando essa face sob um retângulo temos quatro pontos de tangência. As vistas 

lateral direita e esquerda se mostram de forma triangular. Olhando o dente por sua face 

incisal (superior), constata-se uma forma trapezoidal. Sua altura corresponde a 2/3 da 

altura da vista frontal. (CONCLUSÃO) As associações geométricas auxiliam na 

percepção dos diversos elementos anatômicos que o dente apresenta. A geometria 

instrumentaliza e referencia as observações anatômicas necessárias para compreensão e 

visualização mais completa e ampla da forma do dente incisivo central superior direito. 

Possibilita a percepção de detalhes anatômicos, que antes não foram percebidos, apesar 

de descritos em livros de anatomia dental.  

 

Palavras-chave: geometria plana, geometria dos dentes, faces dentárias. 
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FREQÜÊNCIA DE Gardnerella vaginalis EM MULHERES DO MUNICÍPIO DE 

ARACAJU ENCAMINHADAS A CLÍNICA DIAGNOSE E POLICLIN NO 

PERÍODO DE JANEIRO DE 2000 A JANEIRO DE 2005. Ana Flávia Cabral de 

Almeida (Curso de Biomedicina - UNIT, flavianick@zipmail.com.br), Manoel José de 

Almeida Neto (Curso de Biomedicina - UNIT, biomanu@ig.com.br), Profª. MSc. 

Isamar Dantas Oliveira (Professora de Microbiologia e Imunologia- UNIT/ CCBS, 

isaand@ig.com.br) 

 

(INTRODUÇÃO) A Gardnerella vaginalis faz parte da flora vaginal normal de uma 

grande parte das mulheres sexualmente ativas. Quando há um desequilíbrio da 

microbiota vaginal, ocorre um predomínio dessa bactéria, às vezes até mesmo em 

associação com outros microrganismos, fazendo com que essas mulheres passem a 

apresentar um quadro de vaginose bacteriana, que pode não apresentar manifestações 

clínicas (sinais e sintomas). Por isso, torna-se importante avaliar a participação da 

Gardnerella vaginalis na etiologia de infecções a nível de mucosa cervical, bem como a 

compreensão de medidas profiláticas envolvidas nesses processos.(METODOLOGIA) 

Para avaliar a freqüência de Gardnerella vaginalis em mulheres do município de 

Aracaju, foi realizado um estudo retrospectivo a partir da verificação dos arquivos das 

pacientes encaminhadas a Clínica Diagnose e Policlin, as quais realizaram exames 

citológicos, microflora e cultura, onde foram analisados espécimes de secreções 

vaginais de 210 pacientes do sexo feminino com idade variando de 20 a 60 anos no 

período de Janeiro de 2000 a Janeiro de 2005.(RESULTADOS E DISCUSSÃO) Para 

análises estatísticas dos resultados, foram empregados cálculos da média aritmética e 

distribuídos em gráficos. Observando a freqüência de Gardnerella vaginalis em 

pacientes que realizaram exames citológicos, microflora e cultura nas clínicas Diagnose 

e Policlin, onde desses pacientes 87 (41,4%) apresentaram-se positivos para 

Gardnerella vaginalis, enquanto 123 (58,6%) foram negativos. Com relação aos bairros 

de residência das mulheres portadoras de Gardnerella vaginalis na população em 

estudo, houve uma maior taxa no bairro São Carlos 30 (34,4%) e a menor taxa no bairro 

São José 3 (3,4%). Quanto à distribuição por faixa etária das mulheres com resultados 

positivos para Gardnerella vaginalis, o maior índice foi dos 20 a 30 anos com 52 

(59,7%) e o menor índice no intervalo de 41 a 60 anos com 13 (14,9%). Em relação aos 

agentes etiológicos associados a Gardnerella vaginalis presente na citologia vaginal das 

mulheres que realizaram o exame, a maior incidência foi de Candida sp. com 62 

(17,2%) e a menor de Lactobacilos 10 (11,4%). Das 87 pacientes com Gardnerella 

vaginalis 65 (74,7%) possuem parceiros variáveis e 22 (25,3%) possuem parceiros 

fixos. (CONCLUSÃO) Embora a vaginose bacteriana freqüentemente produza poucos 

sintomas nas pacientes, seqüelas infecciosas graves podem ocorrer em mulheres 

portadoras desta moléstia. Observou-se que há uma grande correlação entre faixa etária 

de alta freqüência sexual com achados de Gardnerella vaginalis nos pacientes e com o 

aumento da idade esse índice diminui consideravelmente. A preocupação em realizar 

exames periodicamente diminui a probabilidade do aparecimento de sinais e sintomas 

dos quadros avaliados. 

 

Palavras-chave: microbiota vaginal, vaginose bacteriana, Gardnerella vaginalis. 
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FREQUÊNCIA DE OVOS DE HELMINTOS EM SANITÁRIOS DE USO PÚBLICO 

DE ARACAJU, SE. Patricia Pereira ( Curso de Enfermagem – UNIT e LPA/ITP/UNIT, 

patriciaunit@yahoo.com.br), Claudia Moura de Melo ( Profª Drª. em Parasitologia – 

UNIT e LPA/ITP/UNIT, claudiamouramelo@hotmail.com). 

 

(INTRODUÇÃO) O estudo sobre a freqüência de ovos de parasitas intestinais visa 

saber o grau de contaminação dos sanitários públicos de Aracaju, já que esses parasitas 

são encontrados em grande escala por toda a região Nordeste. Para atingir esse objetivo 

foram investigados sanitários de uso público de Aracaju. Foram relacionados os 

sanitários segundo à sua localização, tipo de usuários quanto ao sexo e tipo de 

estabelecimento. (METODOLOGIA) O material foi colhido nos sanitários de 

logradouros públicos da cidade de Aracaju, o método de colheita de material foi o da 

fita adesiva transparente sobre a lâmina de vidro. Pra identificação da lâmina usou-se 

etiqueta colada a uma das extremidades, contendo um número referente a sanitário 

pesquisado, um símbolo referente ao sexo dos usuários e uma letra minúscula referente 

ao vaso sanitário. Foram investigados o assento do vaso sanitário dividido em 

quadrantes, maçanetas interna e externa, tronco, descarga (botão ou puxador) e registro 

de torneira de hospitais, escolas, Universidades públicas e particulares, rodoviária, feiras 

livres, orla, shopping e terminal rodoviário, depois de pronta as lâminas foram 

analisadas em laboratório através de microscopia óptica comum. (RESULTADOS E 

DISCUSSÃO) Em grande parte dos sanitários pesquisados foram encontrados ovos de 

ancilostomídeos, Enterobius vermiculares, Trichuris trichura, sendo o sexo masculino 

responsável pela maior contaminação das áreas investigadas. Esse alto nível de 

contaminação por enteroparasitoses ocorre devido a higiene inadequada e a falta de 

informação. (CONCLUSÃO) A freqüência de ovos de parasitas intestinais nos 

elementos sanitários de uso público da cidade de Aracaju serve como parâmetro para 

avaliar o índice de contaminação dos usuários, pois helmintos intestinais têm uma alta 

incidência na região Nordeste, porque a principal via de infecção é a oral-fecal e uma 

higiene inadequada após o uso desses sanitários pode aumentar consideravelmente o 

nível de contaminação. A pesquisa contribui para que a população fique mais atenta 

quanto ao uso de sanitários públicos para não aumentar a contaminação nesses 

locais.(PROBIC/UNIT).   

 

Palavras-chave: helmintos, ovos, sanitários. 
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IMPACTOS AMBIENTAIS NO RIO PIAUÍ EM BOQUIM. Inês Mércia de J. Monteiro 

(Escola Municipal de Ensino Fundamental Lourival Batista – Boquim/SE - 

jean@boquim.com); Jean Carlos Nascimento Ferreira (Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Lourival Batista – Boquim/SE - jean@boquim.com) 

 

(INTRODUÇÃO) O despertar da questão e degradação ambiental teve início a partir da 

primeira Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente em Estocolmo (1972). O 

contexto ambiental contemporâneo requer novas mentalidades capazes de 

desenvolverem outras estratégias em busca da relação harmônica entre o homem e a 

natureza. Nesta perspectiva a educação torna-se um elemento ímpar no processo da 

formação de cidadãos comprometidos com as transformações ambientais e de 

desenvolvimento sustentável. Acreditando-se que a escola é local de discussões e que os 

professores também possuem importância como formadores de opinião, e que se 

realizou a presente atividade de pesquisa. A investigação teve como objetivo geral a 

anaálise das condições sócio-ambientais do rio Piauí no trecho que banha o município 

de Boquim. Pretendeu-se especificamente identificar áreas degradadas, conhecer os 

princiapis agentes impactantes, caracterizar as áreas vulneráveis a degradação, 

possibilitar a construção de conhecimento dos alunos da Escola E.P.G. Dep. Lourival 

Baptista sobre a importância da revitalização do rio Piauí, elencar alternativas capazes 

de contribuírem para a melhora do quadro encontrado. Com este trabalho pretendeu-se 

ainda proporcionar ao alunado o exercício da leitura e compreensão de textos voltados 

para as questões ambientais, reconhecendo assim os impactos provocados pelas ações 

humanas, podendo discutir com pertinência as agressões ambientais e as possíveis 

soluções para esses problemas. (METODOLOGIA) O método utilizado foi o dedutivo, 

pois partiu-se de premissas gerais a fim de caracterizar o particular, utilizou-se a ainda o 

método de procedimento de estudo de caso. Quanto às técnicas utilizadas destacam 

neste estudo as pesquisa bibliográficas e documentais, observação direta e sistemática, 

realização de entrevistas e registros fotográficos. No processo metodológico ainda 

foram realizadas atividades de sensibilização ambiental com todos os envolvidos. As 

observações foram devidamente registradas e tratada de forma qualitativa. 

(RESULTADOS E DISCUSSÃO) A partir do desenvolvimento das atividades foi 

possível caracterizar o cenário sócio-ambiental do rio Piauí, com destaque para as áreas 

com intenso processo de degradação, intenso desmatamento, poluição do lençol 

freático, processo de assoreamento do rio paralelo à retirada de sedimentos de forma 

clandestina. Identificou-se ainda presença de lixeira, matadouro, pocilga, além de 

poluição de afluentes. Vale ressaltar que algumas ações foram realizadas tais como: o 

reflorestamento das margens do  Piauí com mudas de canafístolas, coleta de águas para 

análise química, confecção de cartilhas, passeata (o rio Piauí pede socorro) e a 

exposição em espaço público com o tema Impactos Ambientais no rio Piauí em 

Boquim. (CONCLUSÃO). Espera-se que a partir das atividades desenvolvidas no 

projeto Impactos Ambientais no rio Piauí em Boquim, exista uma mudança de atitude 

por parte dos alunos envolvidos nas ações realizadas e estas possam ser um elo entre 

eles e a comunidade; despertando a sensibilidade para a preservação do meio ambiente 

como o todo. Faz-se necessário que os órgãos competentes estejam envolvidos na 

perspectiva de um desenvolvimento sustentável.  

 

Palavras-chave:  meio ambiente, recursos hídricos, Boquim. 
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A INCIDÊNCIA DA PARALISIA FLÁCIDA AGUDA DEVIDO À 

ESQUISTOSSOMOSE EM SERGIPE/2004. Fabiola Joca (Curso de Enfermagem - 

UNIT, fabíola@infonet.com.br), Juliana Lopez (Curso de Enfermagem - UNIT, 

Julialopez2@hotmail.com) Karla Teles (Curso de Enfermagem - UNIT, 

Jr_rib@bol.com.br), Liliane Almeida Santos (Curso de Enfermagem - UNIT, 

lili_enf@infonet.com.br), Profª. Drª. Claudia Moura Melo  (CCBS - UNIT, 

claudiamoura@hotmail.com).  

 

(INTRODUÇÃO) A Esquistossomose mansônica é considerada ainda hoje como uma 

das grandes endemias brasileiras. A Paralisia Flácida Aguda (PFA) é uma patologia 

ocasionada pela esquistossomose não tratada ou tratada tardiamente, que pode 

comprometer órgãos vitais, deixando seqüelas ou levaNdo a óbito. Trata-se de uma 

pesquisa de relevância científica e social, que teve como objetivo determinar a 

ocorrência de Paralisia Flácida Aguda devido à esquistossomose no Estado de Sergipe 

em 2004 e analisar os principais sintomas. (METODOLOGIA) Foi realizado uma coleta 

de dados na Secretaria Estadual de Saúde em Aracaju/SE, durante o ano de 2004, na 

busca de pacientes com Paralisia Flácida Aguda, devido a esquistossomose, visando 

identificar os principais sintomas.Os dados foram analisados com base no referencial 

literário sobre o tema. Gráficos foram elaborados para uma melhor visualização e 

compreensão dos dados. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) A ocorrência de PFA, 

devido à esquistossomose em Sergipe, foi de 10 casos. Do total, 100% teve mal-estar, 

diarréia, dores musculares, falta de apetite, 60% emagreceram, 50% tiveram diarréia 

mucosanguinolenta. 10% tiveram esplenomegalia, ascite, cirrose hepática, proteinúria, 

hepatite, insuficiência cardíaca, comprometimento de junção neuromuscular, miopatia, 

reflexos diminuídos. (CONCLUSÃO) Os resultados possibilitaram inferir uma alta 

prevalência da esquistossomose no estado, sendo a Paralisia Flácida Aguda (PFA) 

apesar de não acometer um grande número de pessoas é muito preocupante, devido aos 

seus sintomas clínicos, dificilmente diagnosticados por causa da semelhança com as 

outras etiologias. 
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INCIDÊNCIA  DE CEPAS DO GÊNERO Candida sp. EM AMOSTRAS 

BIOLÓGICAS COLETADAS NO INSTITUTO PARREIRAS HORTA (LACEN) DO 

ESTADO DE SERGIPE. Manoel José de Almeida Neto (Curso de Biomedicina- UNIT, 

biomanu@ig.com.br), Ana Flávia Cabral de Almeida (Curso de Biomedicina- UNIT, 

flavianick@zipmail.com.br), Profª. MSc. Isamar Dantas Oliveira (Professora de 

Microbiologia e Imunologia- UNIT/ CCBS, isaand@ig.com.br) 

 

(INTRODUÇÃO) Várias espécies da levedura do gênero Candida sp. são capazes de 

provocar candidíase. Trata-se de membros da microbiota da pele, das mucosas e do trato 

gastrintestinal. As espécies de Candida colonizam as mucosas de todos os seres 

humanos no decorrer ou pouco depois do nascimento, havendo sempre o risco de 

infecção endógena. A candidíase é a micose sistêmica mais comum. Por isso, torna-se 

importante avaliar a participação da levedura em estudo na etiologia de infecções ao 

nível de mucosas, bem como a compreensão de medidas profiláticas envolvidas nesses 

processos. (METODOLOGIA) Para avaliar a incidência de cepas do gênero Candida 

sp, realizou-se um estudo retrospectivo, onde foram analisadas culturas de 383 pacientes 

de ambos os gêneros com idade variando de 18 a 60 anos, encaminhadas aos serviços do 

Instituto Parreiras Horta (Lacen) Sergipe, no período de Junho de 2004 a Maio de 2005. 

(RESULTADOS E DISCUSSÃO) Para análise estatística dos resultados, considerando-

se a presença ou ausência da levedura em questão, foram empregados cálculos da média 

aritmética e distribuídos em gráficos, proporcionando desta forma a demonstração dos 

resultados. Foi observado 104 (27,1%) casos de culturas positivas para Candida sp. e 

277 (72,8%) de culturas negativas. Houve uma maior incidência das cepas de Candida 

sp. em relação ao gênero feminino com 73 (70,1%), seguidos de  31 (29,8%) do gênero 

masculino. Com relação à cor, houve uma maior incidência nos pacientes de cor branca 

53 (50,9%) e um menor índice 11 (10,5%) da cor negra. Com relação à procedência, 92 

(88,4%) são da capital e 12 (11,5%) do interior do estado de Sergipe. Em relação 

natureza do material sendo observado maior índice na raspagem da unha do pé com 36 

(34,6%) e menor índice para raspagem de pele da virilha 7 (6,7%). (CONCLUSÃO) 

Infecções por fungos oportunistas, e em particular aquelas causadas por espécies de 

Candida, tem alcançado considerável significado devido à sua morbidade e mortalidade. 

Embora Candida albicans seja a espécie fúngica mais implicada como patógeno 

oportunista, atualmente também outras espécies de leveduras vem sendo expressamente 

isoladas. Observou-se diferente de outros autores no estado de Sergipe, houve uma 

maior incidência de Candida albicans na faixa etária de 41 a 60 anos, e uma maior 

incidência em pacientes do gênero feminino, talvez em decorrência das mulheres 

exporem mais aos focos de transmissão, além de poder haver uma maior predisposição. 

Assim, esse estudo vem auxiliar no conhecimento para a identificação das espécies de 

Candida sp. que mais acomete os mais variados pacientes que freqüentam o Lacen.  

 

Palavras-chave: candidíase, infecção oportunista, vulvovaginites. 



 

 49 

INFECÇÕES ODONTOGÊNICAS ORAL E MAXILOFACIAL TRATADAS NO 

HOSPITAL GOV. JOÃO ALVES FILHO - ARACAJU/SE. Ricardo Wathson Feitosa de 

Carvalho (Curso de Odontologia – UNIT, wathson@ig.com.br), Cléa Núbia Albuquerque 

Santos (Curso de Odontologia – UNIT, cleanubia@ig.com.br), Juliana Ribeiro Lopes 

(Curso de Odontologia – UNIT, alleria@clicl21.com), José Carlos Pereira (DOD/UNIT, 

jcpereira@unit.br), Edvaldo Dória Anjos (Orientador – DOD/UNIT, 

eddoria@infornet.com.br) 

 

(INTRODUÇÃO) As infecções odontogênicas são complicações freqüentemente 

encontradas pelos profissionais de saúde e representam uma das mais usuais ocorrências 

nos ambulatórios odontológicos e em âmbito hospitalar. O cirurgião-dentista como 

profissional está apto a conduzir o tratamento, o qual consiste em procedimento clínico-

medicamentoso, cirúrgico ou a associação de ambos. Devido à elevada incidência das 

infecções odontogênicas oral e maxilofacial, foi desenvolvido o presente trabalho no 

Hospital Governador João Alves Filho - H.G.J.A.F. (Aracaju-SE), com o objetivo de 

avaliar dados de prevalência dos pacientes portadores de tais infecções. 

(METODOLOGIA) O presente trabalho se constituiu de pesquisa de campo, de natureza 

quantitativa onde a população estudada foi de pacientes portadores de infecções 

odontogênicas oral e maxilofacial atendidos pelo serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial do 

H.G.J.A.F., utilizando uma amostra de 82 pacientes assistidos a nível ambulatorial e 

internados na unidade de doenças infecto-contagiosas, durante o período de 05 anos (1999-

2004). Esta pesquisa foi previamente aprovada pela Comissão de Ética Médica do 

H.G.J.A.F. Para coleta dos dados foram analisados os prontuários dos pacientes por três 

acadêmicos de Odontologia, utilizando questionário, contendo questões específicas, tais 

como: diagnóstico, gênero, faixa etária, procedência, tratamento, terapêutica 

medicamentosa, período de internação e evolução clínica. Posteriormente os dados foram 

tratados estatisticamente, de forma quantitativa, utilizando o programa Excel – 2003 

(Microsoft), obtendo assim, resultados de freqüência relativa dos aspectos abordados 

citados anteriormente. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) Após análise estatística dos 

dados, observou-se que o abscesso facial foi a infecção mais freqüente (51,22%), seguindo 

pela celulite facial (36,58%) e focos dentários (12,2%). O gênero masculino foi o mais 

acometido com 57,32% dos casos, sendo de 21 a 30 anos a faixa etária mais freqüente 

(32,92%). A procedência interiorana predominou com 54,88% dos casos. O tratamento 

predominante foi o terapêutico (62,20%), cuja associação de antibiótico-antiinflamatório-

analgésico foi a mais empregada (75,61%). O período médio de internação foi de 

aproximadamente 05 dias, sendo a alta hospitalar satisfatória a evolução clínica mais 

freqüente (98,78%). (CONCLUSÃO) Ao final da pesquisa, concluímos que, na amostra 

estudada, o abscesso facial foi a infecção odontogênica mais freqüente. Os pacientes mais 

acometidos eram do gênero masculino e de procedência interiorana. Por obter resultados 

satisfatórios em menor período de tempo (média de 4
1/2

 dias de internação), o tratamento 

terapêutico-cirúrgico, apesar de não ter sido o mais freqüente é o de escolha. Porém, o 

tratamento medicamentoso foi o mais utilizado, associando antibiótico-antiinflamatório-

analgésico para a maioria dos casos, havendo aumento do período de internação para 5
1/2

 

dias. A maioria dos pacientes teve o quadro clínico evoluído satisfatoriamente para alta 

hospitalar. Ressaltando a importância do profissional devidamente capacitado em 

reconhecer os sinais e sintomas que possam trazer riscos ao paciente bem como conduta 

necessária para o tratamento adequado de cada paciente, evitando complicações que podem 

chegar ao óbito. 
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INFLUÊNCIA DA CONCENTRAÇÃO DE AMIDO NA PRODUÇÃO DE 

BIOSURFACTANTE PRODUZIDOS POR MICRORGANISMO ISOLADO DE 

SOLO. Márcio Antônio Zago (Curso de Engenharia Ambiental – UNIT e 

LEB/ITP/UNIT, ma_zago@yahoo.com.br), Gustavo de Brito Cardoso (Curso de 

Engenharia Ambiental – UNIT e LEB/ITP/UNIT, gulider@)yahoo.com.br), Ronnie 

Dennis Moraes Donald (Curso de Engenharia Ambiental – UNIT e LEB/ITP/UNIT, 

ronniedennis@infonet.com.br), Sara Cuadros Orellana (LEB/ITP/UNIT, 

sara_cuadros@yahoo.com) e Álvaro Silva Lima (LEB/PEP/ITP/UNIT, 

alvaro_lima@unit.).br) 

 

(INTRODUÇÃO) 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. (METODOLOGIA) Os microrganismos isolados foram 

empregados em fermentação com meios 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, com diferentes fontes de carbono 

(glicose, sacarose, frutose, melaço e amido) a temperatura ambiente, e inoculado com 

10% de inoculo de 24 h de idade. A cada 24h foi analisada a massa celular seca, pH e 

atividade emulsificante. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) A fermentação utilizando o 

Amido como fonte de carbono produziu a maior atividade emulsificante 1,33 U a 72h 

de fermentação, quando comparados aos demais 1,06 U (96 h), 0,28 U (48h), 0,11 U 

(72h), Melaço, Frutose e Sacarose, respectivamente. Já a massa celular seca foi obtida 

em maior concentração quando fermentado em meio com Frutose 8,01 g/L (96h) 

seguido de 6,47 g/L (96h), 6,16 g/L (48h), 1,87 g/L (96h), de Sacarose, Amido, Melaço, 

respectivamente. O pH aumentou de 5,0 para uma faixa entre 7,0-8,0 até o final da 

reação para todas as fermentações. A concentração de amido 2% (p/v) apresentou a 

maior atividade emulsificante (0,69 U). (CONCLUSÃO) Adição de amido ao meio de 

cultura para produção de biosurfactante é mais eficiente do que outras fontes 

secundárias de carbono, sendo a concentração de 2% desta fonte a ideal para a produção 

deste composto de superfície ativa. PIBIC-UNIT. 
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INFLUÊNCIA DO pH NA PRODUÇÃO DE BIOSURFACTANTE PRODUZIDOS 

POR MICRORGANISMO ISOLADO DE SOLO. Gustavo de Brito Cardoso (Curso de 

Engenharia Ambiental – UNIT e LEB/ITP/UNIT, gulider@)yahoo.com.br), Márcio 

Antônio Zago (Curso de Engenharia Ambiental – UNIT e LEB/ITP/UNIT, 

ma_zago@yahoo.com.br), Ronnie Dennis Moraes Donald (Curso de Engenharia 

Ambiental – UNIT e LEB/ITP/UNIT, ronniedennis@infonet.com.br), e Álvaro Silva 

Lima (LEB/PEP/ITP/UNIT, alvaro_lima@unit.br). 

 

(INTRODUÇÃO) Diversos microrganismos são capazes de produzir substâncias que 

possuem a habilidade de diminuir a tensão interfacial de soluções água-óleo, estas 

substâncias são denominadas de biosurfactantes. Estas moléculas são formadas por uma 

parte lipofílica (solúvel em óleo) e uma parte hidrofílica (solúvel em água). Estes 

compostos vêm sendo utilizados como coadjuvantes no processo de degradação de 

óleos por bioremediação. Durante este processo o biosurfactane reduz a tensão 

interfacial e torna o óleo mais susceptível ao ataque dos microrganismos presentes no 

solo. O ataque destes microrganismos ocorre em diversas etapas de oxidação. 

(METODOLOGIA) Os microrganismos isolados foram empregados em fermentação 

com meios de cultura de composição (%, p/v): petróleo – 2%, extrato levedura – 0,6%, 

peptona bacteriológica – 0,13%, MgSO4. 7H2O – 0,05%, NaNO3 – 0,3% e KH2PO4 – 

0,1% e amido 2% em diversos valores de pH inicial a temperatura ambiente, e 

inoculado com 10% de inoculo de 24 h de idade. A cada 24h foram analisadas a massa 

celular seca, o pH e a atividade emulsificante. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) A 

atividade emulsificante foi extremamente influenciada pelo valor do pH inicial da 

fermentação, os valores foram de 0,06; 0,93; 0,69; 0,54 e 0,08 U para os valores de pH 

3,0; 4,0; 5,0; 6,0 e 7,0; respectivamente. Não se observou influência da concentração de 

microrganismo com a produção de biosurfactane, as concentrações de massa seca 

variaram entre 10,2 a 65,0 g/L. Os biosurfactantes produzidos apresentaram boa 

estabilidade quando se comparou a atividade a 30 e 90 min após a emulsão formada. 

(CONCLUSÃO) O pH inicial 4,0 produziu a maior atividade emulsificante dentre os 

valores testados 0,93 U e 0,91 U a 30 e 90 min. PROBIC-UBIT. 

 

Palavras-chave: biosurfactane, pH, microrganismo. 
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A INFLUÊNCIA DO SISTEMA CAPITALISTA NO PROCESSO DE 

DESCARACTERIZAÇÃO DO ENCONTRO CULTURAL DE LARANJEIRAS. Nívea 

Daniela Santos Moura (Licenciada e Bacharelanda no Curso Geografia-UFS, 

ndsmgeo@yahoo.com.br). 

 

(INTRODUÇÃO) A ciência e a tecnologia estão envolvidas em nossas vidas e contribui 

diretamente nas transformações latentes ligadas à cultura, aos valores e tudo que está 

relacionado ao nosso cotidiano, são transformações associadas ao capitalismo que põe 

em jogo muitas incertezas, reestruturando de maneira muito profunda as culturas 

tradicionais na maior parte do mundo.Com o advento do capitalismo baseado na 

acumulação de capital e fundamentado no lucro, percebe-se que tudo passa a ser 

mercadoria, o próprio homem e até sua cultura. A cultura passa a ser produzida segundo 

as normas de uma fabricação industrial propagada pela técnica de difusão, e o 

capitalismo passa a gerir a produção da cultura de massa. No Encontro Cultural de 

Laranjeiras constata-se a inserção desse modelo global, e em meio a uma tradição que 

se mantém há décadas existe uma série de interesses econômicos que contribui para a 

descaracterização do modelo cultural mantido de geração a geração. 

(METODOLOGIA) Foi necessária uma revisão bibliográfica, em livros, artigos e 

revistas relacionados ao tema, levantamento documental em órgãos públicos e privados, 

coleta de dados através de questionários aplicados à população local, registros 

fotográficos, entrevistas junto aos representantes ligados à cultura local que 

contribuíram para o desenvolvimento do trabalho. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) A 

partir do estudo realizado constatou-se que de fato está havendo uma intensificação no 

processo de descaracterização do Encontro Cultural de Laranjeiras. Tendo sido feito um 

apanhado histórico do Encontro, percebe-se que com o passar dos anos tem-se inserido 

e até de certa forma priorizado outros ritmos evidenciando uma contradição no que se 

propõe o evento, algumas pessoas ainda são atraídas pela riqueza das manifestações 

folclóricas, porém a grande maioria direciona sua contemplação a outras atrações, 

contribuindo para a desvalorização e confirmando a cada dia a descaracterização do 

evento. (CONCLUSÃO) As evidências deixam claro que está havendo uma 

desagregação das culturas locais, dando lugar à cultura de massa, popularizada por um 

grande público que alimenta o modelo globalizante capitalista e a cada dia aprofunda a 

descaracterização das culturas tradicionais.  
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ISOLAMENTO DE MICRORGANISMOS DE SOLOS CAPAZES DE DEGRADAR 

DEFENSIVOS AGRÍCOLAS QUE POSSUEM CLORO NA MOLÉCULA. Viviane 

Aragão Soares (Curso de Engenharia Ambiental -UNIT e LEB/ITP/UNIT, 

vivi_aragao@yahoo.com.br), Felipe Alcântara (Curso de Biomedicina e 

LEB/ITP/UNIT, felipehb_@homail.com), Sara Cuadros Orellana (LEB/ITP/UNIT, 

sara_cuadros@yahoo.com) e Álvaro Silva Lima (LEB/PEP/ITP/UNIT, 

alvaro_lima@unit.br). 

 

(INTRODUÇÃO) Os defensivos agrícolas ou pesticidas são substâncias que podem 

matar diretamente um organismo indesejável ou controlá-lo de alguma maneira. Estes 

compostos dividem-se em inseticidas (combatem insetos), herbicidas (combatem ervas 

daninha), molusquicidas (eliminar moluscos) e formicidas (combate formigas). Em 

conjunto essas categorias representam um enorme volume de aplicação na agricultura, o 

qual é estimado em torno de bilhões de quilogramas de pesticidas somente na América 

do Norte. Alguns desses compostos apresentam elevada toxicidade e são considerados 

recalcitrantes e acumulativos. Uma vez aplicados à região, podem acumular-se nos 

alimentos, intoxicar manipuladores, com as chuvas podem ser levados a rios lagos e 

também percolarem no solo atingindo o lençol freático e contaminar a água. Os 

pesticidas clorados são geralmente mais baratos que os outros, porém acarretam graves 

problemas ambientais por serem acumulativos e possuírem grande resistência a 

descontaminação. O Diuron é um herbicida do grupo das uréias substituídas, é 

recomendado para aplicação em diversas culturas no Brasil, sendo intensivamente 

aplicado na cultura de cana-de-açúcar. Apresenta alta persistência apresentando tempo 

de meia vida de 90 a 180 dias, atua como inibidor da fotossíntese. É irritante e tem 

baixa toxicidade aguda, não há evidência de sua mutagenicidade ou carcinogenicidade 

em humanos. O Dusban (ou clorpirifós) é um inseticida organofosforado com amplo 

espectro de ação. Atua no sistema nervoso, inibindo a enzima colinesterase, sua 

toxicidade é moderada e não há evidências de sua carcinogenicidade ou genotoxicidade. 

(METODOLOGIA). Amostras de solos, que tinham histórico de aplicação dos 

pesticidas, foram coletadas e incubadas em erlenmyers contendo meio Bushnell-Hass 

(BH) durante sete dias a 35ºC e com agitação de 115 rpm. Após três transferências, 

alíquotas foram espalhadas em meio de cultura Agar BH para as colônias serem 

purificadas. As colônias purificadas foram repicadas em tubos de ensaio inclinados 

contendo o meio Agar BH e o pesticida. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) Foram 

selecionados 2 microrganismos aptos a degradarem Diurom, sendo 12 bactérias e 8 

fungos e 15 microrganismos aptos a degradarem Dusban, sendo 2 fungos e 13 bactérias. 

(CONCLUSÃO) Solos com histórico de contato com pesticidas são uma fonte 

promissora de obtenção de microrganismos aptos a degradarem estes compostos 

agrotóxicos. PROBIC–UNIT.  
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LEVANTAMENTO DA ATUAL SITUAÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA 

DEFICIENTES AUDITIVOS EM ARACAJU, COM ENFOQUE NO ENSINO DE 

PALEONTOLOGIA. Shênia Santos Silva (Curso de Biologia-UFS, 

sheniass@yahoo.com.br), Maria Helena Zucon ( Professora Orientadora/Departamento 

de Biologia-UFS, zucon@ufs.br) 

 

(INTRODUÇÃO) A ausência da audição pode provocar sérias dificuldades no 

desenvolvimento individual e social do ser humano. No entanto, se forem respeitadas 

suas peculiaridades, e se for oferecida condição adequada com o portador de 

Necessidades Especiais/Auditivas, este poderá se desenvolver perfeitamente, 

considerando a Língua de Sinais - LIBRAS, como sua primeira língua ou língua natural. 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases nº 9394, de 1996, para que a educação seja 

garantida, é necessário um conjunto de recursos e serviços educacionais organizado para 

apoiar, suplementar e principalmente integrar, em classes comuns, crianças com 

necessidades educativas especiais. É competência do professor, portanto, identificar as 

carências cognitivas e capacidades emocionais e sociais do educando e com criatividade 

e o apoio da escola desenvolver mecanismos para despertar sentimentos de interesse. A 

busca crescente da sociedade pelo passado como os vários e consecutivos processos que 

moldaram a superfície terrestre; a formação das rochas e suas disposições expressa pelo 

surgimento de novas formas de vida e a extinção de outras, são questões relacionadas a 

Paleontologia e despertam o desejo e a emoção, sentimentos precursores da inteligência 

e da criatividade. O presente projeto está sendo desenvolvido no Laboratório de 

Paleontologia/Universidade Federal de Sergipe, com objetivo de realizar um 

levantamento da atual situação do ensino para deficientes auditivos em Aracaju – SE, e 

da inserção dos conteúdos de Paleontologia. (METODOLOGIA) Foram realizadas 

entrevistas com a direção e aplicados questionários aos professores das seguintes 

instituições: Associação de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos - APADA, Escola 

Estadual de 1º grau 11 de Agosto, Instituto Pedagógico de Apoio a Educação dos 

Surdos - IPAESE, Sociedade de Ensino e Reabilitação Rosa Azul. As escolas de forma 

geral são organizadas por série, exceto uma que desenvolve reforço escolar. 

(RESULTADOS E DISCUSSÃO) Foi possível observar que existe um esforço para 

agrupar os alunos por nível de conhecimento e por faixa etária, concomitantemente. 

Apenas uma instituição trabalha na busca de garantir a inclusão de 5ª à 8ª série. De 

forma geral o método de comunicação adotado é a LIBRAS, sendo que em alguns casos 

são utilizados gestos e leitura labial. As disciplinas são as mesmas que em classe 

regular, apenas uma instituição incluiu em seu currículo a disciplina LIBRAS. Os 

professores utilizam alguns recursos visuais em suas aulas, em especial nas de ciências. 

O conteúdo da Paleontologia não é apresentado aos alunos por nenhuma instituição. 

Sendo assim o presente trabalho visa, na etapa posterior, elaborar um instrumento 

auxiliar na forma de uma aula digital dos conceitos básicos para o ensino de 

Paleontologia, na Língua de Sinais - LIBRAS. 
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A MANIFESTAÇÃO DA EXCLUSÃO SÓCIO-ESPACIAL NO BAIRRO SANTA 

MARIA EM ARACAJU/SE, À LUZ DA VARIÁVEL MORADIA PRECÁRIA. 

Rosana de Oliveira Santos (Curso Geografia/UFS, rostosgeo@ig.com.br) 

 

(INTRODUÇÃO) A Exclusão Sócio-Espacial é um fenômeno que impossibilita parte 

da população partilhar de bens e serviços oferecidos pela cidade. O bairro Santa Maria 

surge numa proposta do Estado em 1988, impulsionando o processo de construção da 

exclusão sócio–espacial. Com mais de trinta mil moradores o bairro é classificado 

como um mais pobres da cidade de Aracaju, onde é nítida a expressão da exclusão 

social; face ao alto grau de violência,baixa escolaridade,desemprego e até o 

subemprego. Segundo o PEMAS (Programa Estratégico de Assentamentos 

Subnormais), no bairro existem 4223 domicílios construídos de alvenaria ou taipa, 

todos necessitando de melhorias urbanas e habitacionais, onde 95 domicílios estão 

localizados em área de risco. (METODOLOGIA) Nesse trabalho foi feita análise da 

produção sócio-espacial da exclusão, identificando os agentes modeladores do espaço e 

a atuação do Estado como contribuição do processo de exclusão social. Verificou-se um 

levantamento do referencial teórico do objeto de estudo, utilizando diferentes 

instrumentos de coleta de dados cartográficos, gráficos e tabelas bem como nas 

instituições; IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), SEPLAN (Secretaria 

de Planejamento), PEMAS (Programa Estratégico de Assentamentos Subnormais). 

(RESULTADOS) Observamos a fragilidade do bairro com vários conjuntos 

habitacionais construídos pelo Estado para abrigar a população pobre das favelas 

espalhadas pela cidade, sem infra-estrutura, além dos domicílios construídos em área de 

risco, possuindo uma população marginalizada socialmente, onde 66% dos chefes de 

domicílios são mulheres, 63% possuem o Ensino Fundamental incompleto, 37% 

recebem até um salário mínimo, e 50% da população do bairro esta desempregada. Tais 

fatos comprovam o fenômeno da Exclusão Sócio-Espacial em Aracaju. 

(CONCLUSÃO) O Bairro Santa Maria foi construído numa proposta de abrigar a 

população retirada das favelas de Aracaju, sem a mínima infra-estrutura, que passa a 

produzir o espaço com a formação de favelas em área de risco. É fundamental que o 

poder publico realize políticas públicas eficazes no bairro, onde a imposição da pobreza 

sobre as famílias é muito complexa, que sirva para ajudar no crescimento cultural dessa 

população, que vive sob a égide do capital; pobreza que fortalece a pressão da 

sociedade e que não permite à população a oportunidade de escolha quanto à qualidade 

de vida, não obtendo nenhuma perspectiva futura enquanto cidadãos.  
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MINIMIZAÇÃO DA POLUIÇÃO CAUSADA PELA MANIPUEIRA A PARTIR DE 

SUA CARACTERIZAÇÃO E ALTERNATIVAS DE REÚSO OU TRATAMENTO.  

Carina Siqueira de Souza (Curso de Engenharia Ambiental – UNIT e LEA/ITP/UNIT, 

carinassouza@gmail.com), José Jailton Marques (LEA/ITP/UNIT, 

jailton_marques@unit.br), Ricardo José Ribeiro Barreto (Curso de Engenharia 

Ambiental-UNIT e LPM/ITP/UNIT, ricardo.engamb@terra.com.br) e Raul de Oliveira 

Farias (Curso de Engenharia Ambiental-UNIT e LPM/ITP/UNIT, 

raul_farias01@hotmail.com). 

 

(INTRODUÇÃO) A manipueira é o efluente líquido do processamento da mandioca 

para produção de farinha, caracterizada por possuir elevada carga orgânica e altos teores 

de cianeto livre. Na maioria das “casas-de-farinha” do estado de Sergipe, a produção 

ainda é feita de forma artesanal e a manipueira é descartada em escavações a céu aberto, 

causando poluição ambiental e desconforto às pessoas.  Há a possibilidade de reutilizar 

a manipueira ou tratá-la antes de dispor no meio ambiente.  Já foi comprovado que a 

manipueira é rica em micronutrientes como fósforo, potássio e manganês, possibilitando 

seu uso como fertilizante e, destaca-se ainda o seu uso como defensivo agrícola 

(nematicida e inseticida), graças à presença do cianeto. (METODOLOGIA) Os 

experimentos foram realizados em uma “casa-de-farinha” experimental em escala real, 

com produção monitorada através de análises físico-químicas. Os principais parâmetros 

para a caracterização da manipueira foram: demanda química de oxigênio (DQO), 

sólidos suspensos totais (SST), sólidos totais dissolvidos (STD), sólidos totais (ST), pH, 

densidade e cianeto livre. Os métodos para determinar DQO, SST, STD e ST, utilizando 

métodos padrões e a densidade foi obtida por refratometria.  A medição do pH da 

manipueira e a quantificação do cianeto livre (kit da Merckoquant da Merck) foram 

realizadas à temperatura ambiente no instante da coleta da amostra. (RESULTADOS E 

DISCUSSÃO) Nota-se uma variação acentuada em todos os parâmetros (exceto o pH, 

cuja média foi 6,2). Tais variações são reflexo tanto da mudança de espécie estudada e 

da sazonalidade, além da idade da planta, do tipo de solo etc. Uma tendência notada 

durante os experimentos foi o aumento no teor de manipueira à medida que a estação 

seca avançava. Segundo informações dos produtores, quando ocorrem as chuvas de 

verão, o rebrotamento das plantas provoca o “amolecimenro das raízes”, fato constatado 

experimentalmente. Como conseqüência, há uma redução na concentração do cianeto 

livre nas raízes bravas, baixando de 200mg/L para 75 mg/L. A DQO mostrou-se 

bastante elevada com valores oscilando aproximadamente entre 29.000 mg/L e 51.000 

mg/L, comprovando o seu potencial poluidor. (CONCLUSÃO) Os resultados servem 

como subsídio para a proposição de alternativas para o seu aproveitamento ou 

tratamento e destinação final adequados, visando melhorar a qualidade ambiental nas 

áreas produtoras. (CNPq/UNIT) 

 

Palavras-chave: manipueira, caracterização, reuso. 



 

 57 

MOVIMENTOS INTELECTUAIS DO SÉC XIX: A GERAÇÃO MILITAR DOS 

ANOS 70 NA PROVÍNCIA DE SERGIPE. Ricardo Nascimento Abreu (Professor do 

Curso de Letras – UNIT, aluno do NPGED – UFS, membro do Grupo de Pesquisa 

História das Práticas Educacionais – UNIT e do Grupo de Pesquisa em História da 

Educação: intelectuais, instituições e práticas escolares - UFS) 

(tennascimento@infonet.com.br). 

 

(INTRODUÇÃO) Nos últimos anos alguns estudos da historiografia nacional vêm 

desvendando as nuances da organização intelectual brasileira no que diz respeito aos 

espaços de poder ocupados pelos militares brasileiros formados na Escola Militar da 

Praia Vermelha, uma vez que grande parte deste contingente participou ativamente da 

revolução de 1889. (OBJETIVO) Este estudo tem por objetivo elucidar o contexto 

militar sergipano nos anos finais do séc XIX, anteriores à Proclamação da República, 

realizando para tal, um paralelo entre as diferentes formações destes oficiais e as 

funções atribuídas a estes na burocracia provincial. (METODOLOGIA) Para tal fim 

elegi com fontes primárias os Relatórios dos Presidentes da Província de Sergipe, 

jornais da época e o Dicionário Biobibliográfico de Armindo Guaraná, delimitando, 

desta forma, como corpus da pesquisa, somente os oficiais do exército, nascidos em 

Sergipe e que, após a formação, serviram em algum momento da carreira na terra natal. 

Na Escola Militar da Praia Vermelha formava-se, no período de dois anos e com ênfase 

voltada para prática, os oficiais das armas de Infantaria e Cavalaria. Conhecidos 

pejorativamente como tarimbeiros, estes oficiais de caráter mais troupier praticamente 

ficavam às margens dos debates científicos e literários nos quais engajavam-se os 

militares. (RESULTADOS) Por outro lado, os oficiais da Artilharia, Engenharia e dos 

quadros do Estado Maior, que recebiam uma formação mais completa e cientifica no 

decorrer de cinco anos, reclamavam para si o status de bacharéis e competiam com os 

formados nas escolas de Medicina e Direito do Império. Em Sergipe observou-se que 

coexistiam, em situações sociais bem distintas oficiais dos dois grupos. Os primeiros, 

lotados na Companhia de Infantaria, eram vistos como militares de menor valor, 

possuindo pouco trânsito nas vias do poder provincial. (CONCLUSÃO) Já os oficiais 

científicos, além de serem beneficiados com funções de prestígio, muitas vezes 

diretamente ligados ao Presidente da Província, lançaram-se na política e a exemplo dos 

Generais Siqueira de Menezes e Oliveira Valadão, já na República, chegaram a ocupar 

o cargo de Presidente do Estado. 

 

Palavras-chave: império, Sergipe, intelectuais. 
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UM OLHAR SOBRE O CONHECIMENTO TRATADO PELA EDUCAÇÃO FÍSICA 

NO ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS DA CIDADE DE 

ARACAJU. Ricardo Rocha Rabelo (Curso de Educação Física – UNIT, 

rocharabelo@yahoo.com.br), Delson de Figueiredo Lustoza (UNIT, 

delsonlf@superig.com.br) 

 

(INTRODUÇÃO) Este estudo tem por objetivo fazer uma análise qualitativa do 

conhecimento que é tratado pela Educação Física no ensino médio em escolas públicas 

estaduais da cidade de Aracaju-SE, procurando investigar como se dá a estrutura didática 

do planejamento das aulas nestas escolas. Caracterizou-se por ser do tipo interpretativo, 

pautado em obras de referência no que concerne aos estudos da Educação Física, como o 

estudo da cultura corporal, da Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9.994/96) e das Diretrizes 

Curriculares Nacionais, com foco no ensino médio. A motivação e o interesse pelo estudo 

desta temática se justificam e se valorizam pelo fato de entendermos que um dos principais 

problemas da Educação Física no espaço escolar esteja no ensino médio (BETTI & 

ZULIANI, 2002), uma vez que há grandes dificuldades e uma certa resistência em 

promover um planejamento específico para este nível de ensino, que não seja uma mera 

“cópia” do ensino fundamental. (METODOLOGIA) Foram três as escolas investigadas no 

estudo, escolhidas de forma intencional, distribuídas geograficamente em pontos diferentes 

da cidade, abrangendo assim todo o tipo de organização social, para assim se ter uma visão 

mais ampla de toda a cidade. Foram realizadas observações sistemáticas das aulas de 

educação física destas escolas e foi aplicado um questionário com perguntas abertas 

destinado aos professores de educação física. (RESULTADOS) As três escolas apresentam 

problemas de estrutura física e no que diz respeito aos materiais disponíveis para uso nas 

aulas, há carência notória em diversidade e qualidade, agravando a realização e ampliação 

satisfatórias dos conteúdos da Educação Física. Notou-se a dificuldade de compreensão do 

conceito de ensino médio e o papel da Educação Física dentro deste, por parte dos 

professores entrevistados, limitando assim a forma de planejamento destes e corroborando 

na prática com a reprodução quase total do ensino fundamental, como aponta BETTI & 

ZULLIANI (2002), deixando de lado assim, o aprofundamento de conhecimentos, 

característico do ensino médio e a ampliação dos conteúdos Constatou-se um fator comum: 

o esporte é o conteúdo supremo e sua aplicação ainda está vinculada à ênfase aos gestos 

motores e sua reprodução na forma de rendimento esportivo, sem uma merecida interação 

aluno-professor que considere mesmo somente no conteúdo esporte, análise crítica dos 

aspectos históricos, sociais, culturais e tecnológicos que este envolve. (CONCLUSÃO) Ao 

fazer uma correlação entre a realidade observada e o que é proposto e regulamentado pela 

LDB para o ensino médio, vê-se que o cotidiano escolar pode acabar por restringir a 

sistematização e domínio dos conhecimentos da cultura corporal pelos alunos, na medida 

que concentra os trabalhos, em grande parte, num só tipo de conteúdo (o esporte), indo de 

encontro assim, ao que estabelece uma das finalidades do ensino médio, no inciso I, 

Parágrafo 5º, das Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio, a saber: “ ter 

presente que os conteúdos curriculares não são fins em si mesmos, mas meios básicos para 

constituir competências cognitivas ou sociais, priorizando-as sobre as informações”. Neste 

cenário, entende-se que as produções teóricas supra citadas são antes de tudo, alternativas 

político-pedagógicas que, se por um lado estão longe de serem a “tábua de salvação” da 

Educação e da Educação Física, por outro, merecem ao menos serem alvo de reflexão e 

debate dentro da realidade de cada espaço escolar, instigados a rigor, pelos docentes. 

 

Palavras-chave: educação física, ensino médio, conhecimento. 
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OTIMIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DE PROCESSO NA PRODUÇÃO DE 

AGUARDENTE DE COCO. Erildes Alves da Silva (Curso de Ciências Biológicas-

UNIT e LPA/ITP/UNIT, erildes@bol.com.br), Roneval Félix de Santana (Curso de 

Ciências Biológicas-UNIT e LPA/ITP/UNIT, roneval@bol.com.br), André Luis Dantas 

Ramos (LPA/PEP/ITP/UNIT aldramos@uol.com.br), Paulo Sérgio Marcellini 

(LPA/ITP/UNIT, marcellinips@yahoo.com), Álvaro Silva Lima (LPA/PEP/ITP/UNIT, 

alvaro_lima@unit.br) 

 

(INTRODUÇÃO) Aguardentes são bebidas fermento-destiladas com graduação 

alcoólica entre 38 54
o
GL, produzidas a partir de caldo de cana e melaço. O Brasil é 

grande produtor e consumidor desta bebida, a qual é tradicionalmente produzida nos 

estados de Minas Gerais e do Nordeste brasileiro. O estado de Sergipe produz 

tradicionalmente aguardente e também coco em grande quantidade, por esta razão este 

trabalho visa otimizar os parâmetros de produção de cachaça utilizando água de coco 

para conferir o aroma da fruta a bebida. Uma forma de agregar um novo aroma e sabor a 

cachaça é a utilização de mostos diferenciados, o que propicia a elaboração de um novo 

produto. (METODOLOGIA) As fermentações foram realizadas em erlenmeyer de 1000 

mL contendo 400 mL de mosto formado pela água de coco e melaço, estes foram 

fervidos, sulfitados e inoculados com fermento de panificação (Saccharomyces 

cerevisae), através de pé-de-cuba. Foram avaliados os efeitos do teor de sólido solúvel, 

pH inicial e agitação na produção da aguardente com aroma de coco através da medida 

do pH, sólidos solúveis e densidade. Após o processo fermentativo o mosto foi destilado 

e medido o teor de álcool através do 
o
GL (grau Gay-Lussac) e o rendimento do processo 

de obtenção da aguardente. (RESULTADO E DISCUSSÃO) Durante o processo 

fermentativo observou-se a diminuição da densidade do mosto e do teor de sólidos 

solúveis. Verificou-se que o aumento do teor de sólidos solúveis promove o aumento do 

teor de álcool e do rendimento em aguardente, que  agitações moderadas (100 rpm) 

também produzem os maiores rendimentos em álcool. (CONCLUSÃO) A aguardente 

produzida apresentou maiores rendimentos com mostos contendo 25º Brix e 100 rpm 

(22,0% de rendimento e teor alcoólico de 45
o
GL, como recomendado pela legislação), 

já o melhor pH para obtenção da aguardente foi o 5,0 (rendimento de 24,3% e 45
o
GL). 

BNB; PROBIC-UNIT. 

 

Palavras-chave: cachaça, coco, aguardente. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA ESQUISTOSSOMOSE MANSÔNICA NO 

MUNICÍPIO DE ITABAIANA. Ana Cláudia S. Leite (Curso de Enfermagem – 

LDIP/ITP/UNIT); Elienay C. Cardoso (Curso de Enfermagem – LDIP/ITP/UNIT); Ely 

D. T. Oliveira (Curso de Enfermagem – LDIP/ITP/UNIT); Luzia C. Cordeiro (Curso de 

Enfermagem – LDIP/ITP/UNIT); Cláudia Moura de Melo (LDIP/ITP/UNIT) 

(claudiamouramelo@hotmail.com); Verônica Lourdes Sierpe Jeraldo (LDIP/ITP/UNIT)  

 

(INTRODUÇÃO) O contato humano com coleções hídricas infectadas com 

Schistosoma mansoni é a maneira do indivíduo adquirir a esquistossomose. Apesar das 

ações do Programa de Controle da Esquistossomose (PECE), o Estado de Sergipe ainda 

apresenta altos índices de prevalência da parasitose (19,37%). Sergipe apresenta casos 

de infecção por esquistossomose em todos os seus municípios, dentre eles Itabaiana, 

município localizado no oeste do estado e banhado pelas bacias dos rios Vaza-barris e 

Sergipe. A pesquisa teve como objetivo o delineamento do perfil epidemiológico desta 

parasitose no município de Itabaiana, contextualizando sua freqüência e distribuição 

geográfica, relacionando a parâmetros tais como gênero e condições de saneamento 

básico. (MATERIAL E MÉTODOS) Os dados de 21 povoados foram obtidos a partir 

da análise dos prontuários fornecidos pela vigilância epidemiológica do município. A 

análise levou em consideração as variáveis: faixa etária, gênero, procedência e 

condições de saneamento básico. (RESULTADOS) De um total de 9.582 amostras 

analisadas pelo método de sedimentação espontânea, no período de 2001 a 2004, 

observou-se que 1.387 estavam positivas para esquistossomose, correspondendo a uma 

freqüência de 14,5%. Indivíduos dos gêneros feminino e masculino foram acometidos 

em proporções similares no município como um todo, sendo a faixa etária entre 21-30 

anos a mais atingida pela infecção. Dentre os povoados analisados, destacaram-se 

Ribeira (51%) e Cajaíba (29%) por apresentaram os mais altos índices de ocorrência da 

parasitose. Estes povoados situam-se na região sul do município e se caracterizam como 

áreas de alta umidade, devido à presença de vários rios. Os habitantes do Povoado 

Ribeira, principalmente do gênero masculino, utilizam as coleções hídricas na 

agricultura, pesca e como potencial turístico. O Povoado de Cajaíba caracteriza-se 

principalmente por ser área de policultura irrigada. Apenas 1% dos habitantes do 

povoado de Ribeira têm acesso a saneamento básico, enquanto no Povoado de Cajaíba 

condições adequadas de destino de fezes/urina atende a 3% da população. 

(CONCLUSÃO) Por meio da análise de nossa pesquisa, verificamos que apesar das 

ações de controle desenvolvidas no município de Itabaiana, este ainda apresenta altos 

índices de prevalência de esquistossomose em 10 dos 21 povoados analisados. Isto 

demonstra a importância do delineamento do perfil da parasitose, uma vez que o 

programa não tem se mostrado eficaz no município como um todo. Os principais focos 

esquistossomóticos encontram-se no sul do município. Não foi possível correlacionar a 

causa mortis dos 19 casos de óbitos por complicações hepáticas (critérios de 

morbimortalidade de esquistossomose) a esquistossomose devido a deficiências de 

notificação do SINAN. (PROBIC/UNIT) 

 

Palavras-chave: esquistossomose, Sergipe, epidemiologia. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES HIPERTENSOS NA CLÍNICA 

ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES (UNIT/SE). Rafael Reis de 

Souza (Curso de Odontologia/UNIT e NPSA/ITP/UNIT, rafaelbuco@yahoo.com.br), 

Ricardo Luiz Cavalcanti de Albuquerque Júnior (NPSA/ITP/UNIT, 

ricardo_luiz@unit.br) e Suzane Rodrigues Jacinto Gonçalves (NPSA/ITP/UNIT, 

srjg@unit.br). 

 

(INTRODUÇÃO) As doenças cardiovasculares representam a maior causa de mortes, 

indicando 27,4%. Segundo Peralta (1995), o aumento das doenças cardiovasculares 

passou a ser um problema de saúde pública, com alta mortalidade. Rocha (2002), 

apontou o estresse tendo um significante papel na variabilidade da pressão arterial, com 

a exposição crônica conduzindo a um quadro hipertensivo e dentro dessa premissa, a um 

quadro clínico no aumento da pressão durante consultas médicas, sendo identificado por 

SILVA (2002) como Hipertensão da Bata Branca. De acordo com esses achados foi 

realizada a investigação do quadro clínico arterial dos pacientes a fim de podermos 

entender melhor essa patogenia e seus fatores.  (METODOLOGIA) Foi realizado um 

estudo epidemiológico retrospectivo dos pacientes hipertensos nos diversos serviços da 

Clínica Odontológica do Curso de Odontologia da Universidade Tiradentes, entre os 

anos de 2001 e 2003. Foram investigados faixa etária, raça, sexo, registro da pressão 

arterial, freqüência cardíaca, peso e altura, bem como dados sistêmicos relevantes como 

patologias cardiovasculares e renais. Os dados foram transcritos para fichas clínicas a 

fim de facilitar a análise. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) Foram examinados 780 

prontuários clínicos, dos pacientes da Clínica Odontológica da Universidade Tiradentes 

(UNIT/SE). De acordo com os dados obtidos, 75 pacientes examinados eram portadores 

de hipertensão (9.61%). Estes resultados apontam para a elevada incidência de pacientes 

hipertensos na prática odontológica, sendo significante devido a severidade da doença. 

Destes pacientes, 42 eram do sexo masculino e 33 do sexo feminino, podendo ser 

associado a maior carga de estresse emocional que acompanha a vida útil dos homens, 

responsáveis pelo sustento familiar na maior parte da sociedade brasileira. Observou-se 

uma maior incidência de pacientes feodermas, seguidos por leucodermas e 

melanodermas. Com relação a faixa etária, verificou-se uma ampla distribuição dos 

mesmos, desde a segunda até a nona década de vida. Havendo um maior pico de 

incidência na sétima década, que segundo o Centro Nacional de Epidemiologia do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 1993) indicam uma maior prevalência desta patológica 

aos 65 anos. De acordo com os resultados obtidos, apenas 45 prontuários continham 

informações de possíveis fatores predisponentes à hipertensão arterial, sendo que 

50.67% dos pacientes referiam alguma cardiopatia, estando esse resultado de acordo 

com Francischetti, Fagundes, Oigman (1989) e Fuchs (1997). (CONCLUSÃO) A 

incidência de pacientes hipertensos na Clínica Odontológica é considerável, pacientes 

idosos e cardiopatas representam o principal grupo de risco e a anamnese e o exame 

clínico adequado são fundamentais para o estabelecimento do diagnóstico precoce da 

hipertensão arterial. (PROBIC/UNIT). 

 

 

Palavras-chave: hipertensão arterial, perfil epidemiológico, clínica odontológica. 
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O PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO DO TRABALHADOR INFORMAL NO CENTRO 

COMERCIAL DE ARACAJU. Flávio de Oliveira (Curso de Geografia – UNIT, 

flavio_aracaju@hotmail.com), Robert Samuel (Curso de geografia – UNIT),  Wesley 

Alves (Curso de Geografia – UNIT), Professor Auro de Jesus Rodrigues (Curso de 

Geografia – UNIT, aurorodrigues@ibest.com.br )  

   

(INTRODUÇÃO) A relação da sociedade e economia é organizada segundo os 

interesses capitalistas, neste sentido ficam à margem muitas pessoas que são 

sacrificadas sem acesso à educação, saúde, moradia, segurança e conseqüentemente o 

desemprego. Assim sendo, o objetivo geral da pesquisa foi caracterizar o perfil sócio-

econômico do trabalho informal no centro comercial de Aracaju e com isso fazer uma 

analise crítica da situação atual, sabendo que o fator econômico é de fundamental 

importância para a sociedade, pois as pessoas necessitam alcançar as funções sociais de 

uma sociedade. (METODOLOGIA) Os dados foram coletados no centro comercial de 

Aracaju, em áreas que existiam o comércio informal. Foram aplicados formulários 

através de amostragem simples e realizadas entrevistas e observações diretas. Também, 

foram feitos registros fotográficos no local específico da pesquisa. Utilizou-se o método 

de procedimento estatístico. (RESULTADOS E DISCUSSÕES) Realizado o 

levantamento dos dados na área delimitada para execução da pesquisa da atividade 

informal no centro comercial de Aracaju, foi possível observar que a grande maioria dos 

entrevistados está no local há muitos anos e com muita experiência no setor; segundo 

dados coletados a maioria dos informantes demonstraram ser excluído do mercado 

formal, e o motivo principal por estarem nessa atividade informal é o desemprego. Sua 

carência escolar é uma característica fundamental, pois possuem um baixo nível escolar 

e de qualificação profissional, mesmo assim conseguem sobreviver com a pequena 

renda que recebem. Neste setor pode-se perceber muitas deficiências desde as condições 

dos locais de trabalho até a necessidades de regularização dos trabalhadores por parte do 

poder público. (CONCLUSÃO) A partir dos dados coletados percebe-se que o mercado 

global e informatizado tem excluído quem não possui qualificação, tornando um ciclo 

em cadeia porque a forma de absorver a mão-de-obra não corresponde com a atual 

situação social do país. Devido ao crescimento desordenado do setor informal a situação 

torna-se crítica para a economia do município e para a situação social vigente.   

 

Palavras-chave: geografia urbana, trabalho informal, desemprego. 
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POVOADO AREIA BRANCA, MUNICÍPIO DE ARACAJU: IDENTIFICAÇÃO DOS 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS. Ricardo Luiz Costa Barreto (Curso de Geografia – 

UNIT, b-ricardo@click21.com.br ), Lívia Daniele Gomes (Curso de Geografia – 

UNIT), Soraia Padilha Ferreira (Curso de Geografia – UNIT), Walter Bruno Parada 

Melo (Curso de Geografia – UNIT), Co-autor Profª Drª. Vânia Fonseca (Curso de 

Geografia e LPS/ITP/UNIT, vania@infonet.com.br ). 

(INTRODUÇÃO) O processo de expansão urbana tem gerado sérios problemas em 

diversas localidades brasileiras. Nas grandes cidades os problemas agravam-se no que 

toca a ocupações indevidas, especulação imobiliária, retirada de populações 

tradicionais, dentre outros. O município de Aracaju, que também sofre com o processo 

de crescimento, é cercado por áreas ambientalmente frágeis, como manguezais, 

restingas, dunas, morros, que vêm sofrendo agressões diversas: desmatamento, 

ocupação desordenada do solo, especulação imobiliária, degradação dos recursos 

hídricos. Este padrão de ocupação irregular é também visível no povoado Areia Branca, 

localizado na porção sul do município de Aracaju. O presente trabalho teve como 

objetivo geral conhecer a realidade da localidade Areia Branca, no que diz respeito aos 

principais aspectos geográficos e problemas ambientais. (METODOLOGIA) A 

metodologia baseou-se em pesquisas bibliográficas e documentais, aplicação de roteiros 

de entrevistas semi-estrutura a pescadores locais, representantes da ONG Sociedade 

ÁTMA, além de representantes de órgãos relacionados com a questão ambiental e 

administrativa, com objetivos específicos de caracterizar a situação atual vivida pelo 

ribeirinho do povoado, assim como levantar as ações que estão sendo adotadas e/ou que 

se pretende adotar para o reordenamento territorial, identificar as estratégias de 

envolvimento da comunidade, órgãos públicos competentes e outros, para minimizar os 

problemas ali existentes. Realizou-se ainda visita técnicas e registros fotográficos. 

(RESULTADOS E DISCUSSÃO) Tomando como base a visita técnica realizada ao 

povoado Areia Branca, município de Aracaju, localizada às margens do rio Santa Maria, 

verificou-se elementos que caracterizam a real situação do manguezal; da captura do 

caranguejo; da produção pesqueira e da economia e as respectivas providências que 

estão sendo tomadas. Mediante relato dos entrevistados, representantes, pescadores e 

Ong Sociedade ÁTMA; registro fotográfico; e observação do local, constatou-se que 

são praticadas diversas irregularidades como: construções em áreas impróprias; 

derrubada de vegetação de mangue; lançamento de esgoto; pesca predatória com o uso 

de redinha para captura de caranguejo e outros. (CONCLUSÃO) Conclui-se que, se não 

houver maior agilidade do poder público, na fiscalização e no cumprimento das leis 

cabíveis aos infratores, as intervenções desordenadas continuarão destruindo áreas de 

preservação permanente, e incentivando a continuidade desta prática de degradação dos 

berçários de inúmeras espécies de seres vivos. Dessa forma, passando a obrigar a 

população que vivia exclusivamente da exploração extrativista do rio de forma 

“sustentável”, a mudar de atividade, utilizando de outras técnicas e da própria relação 

com o loca, tendo em vista que para sobreviver os homens passaram a trabalhar em 

outras atividades tais como: pedreiro, vigia, carroceiro e outras; enquanto as mulheres 

trabalham como faxineira, empregada doméstica, cozinheira e/ou garçonete em bares na 

localidade. 
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PREVALÊNCIA DAS LESÕES DE COLO DE ÚTERO DE ALTO EM RELAÇÃO A 

FAIXA ETÁRIA NO ESTADO DE SERGIPE - SUBSÍDIO PARA O 

PLANEJAMENTO DE AÇÕES PREVENTIVAS. Autores: Mariêta Cardoso 

Gonçalves (Curso de Enfermagem/ CCBS/UNIT,ITP. marietagonalves@ibest.com.br ); 

Joana Mº B. Martins (Diretora do Centro de Referencia da Mulher 

jjbf@infonet.com.br); Valmira dos Santos (Curso de Enfermagem, CCBS/UNIT/ITP 

valmira_santos@unit.br ) 

 

(INTRODUÇÃO) No Brasil, o câncer de colo de útero é considerado um  problema de 

Saúde Pública, por sua alta incidência e mortalidade. Em Sergipe representa a segunda 

causa de óbitos em mulher na idade fértil. Os principais fatores de risco são: início 

precoce da atividade sexual, tabagismo, baixo nível sócio-econômico, múltiplos 

parceiros, história de infecções sexualmente transmissíveis - principalmente pelo 

Papiloma vírus humano – HPV. O câncer de colo de útero é uma neoplasia facilmente 

detectada pela colpocitologia, e pode ser controlada em 100% dos casos diagnosticados 

em fase inicial. Este estudo tem por objetivo analisar a prevalência das lesões de Alto 

Grau, em relação à faixa etária das mulheres menores de 25 anos, visando auxiliar o 

planejamento das atividades de controle do câncer de colo de útero, no estado de 

Sergipe. (METODOLOGIA) Este é um estudo observacional descritivo. Foi analisada a 

prevalência das lesões de Alto Grau (NIC II e NIC III) em relação à faixa etária das 

mulheres menores de 25 anos e entre as colpocitologias coletadas nos anos de 2001, 

2002, 2003 e 2004, tendo como fonte os relatórios do sistema de informação do câncer 

de colo de útero – SISCOLO, do Centro de Referência da Mulher do estado de Sergipe. 

Os dados foram submetidos à análise estatística descritiva. (RESULTADOS) Foram 

estudados em média 94.356 exames por ano, com taxa de detecção de resultados 

alterados de 3,3%, sinalizando fragilidades no processo de detecção, uma vez que o 

preconizado pelo Ministério da Saúde é de 5 a 7%. Com relação a faixa etária  de 15 a 

19 anos observou-se uma variação de 2,4 % a 6% de NIC II, enquanto que NIC III 

variou de 0,4% a 1%. Quanto a faixa etária de 20 a 24 anos, NIC II apresenta uma 

variação de 8,5% a 18,3%, e as lesões de NIC III variou de 1,2% a 6,6%. 

(CONCLUSÃO) Este estudo demonstra que as mulheres mais jovens já participam dos 

resultados de diagnóstico de lesões de Alto Grau, provavelmente pela interferência de 

fatores associados à precocidade e à promiscuidade nas atividades sexuais. Sugere-se, 

portanto, a busca ativa de mulheres sexualmente ativas para a prevenção de câncer de 

colo de útero independente da idade 

 

Palavras-chave: avaliação, câncer de colo de útero, prevenção de câncer.        
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OS PRIMEIROS TERREIROS DE ARACAJU E O DESENVOLVIMENTO DA 

CIDADE (1920-1940). Janaina Couvo Teixeira Maia de Aguiar (Curso de História - 

UFS e Especialização em Arte, Educação e Tecnologias Contemporâneas – UNB 

janainacouvo@yahoo.com.br) 

(INTRODUÇÃO) O   desenvolvimento dos cultos afro-brasileiros em Aracaju pode ser 

relacionado ao processo de desenvolvimento   da cidade, mais particularmente de alguns 

bairros , como é o caso do antigo Aribé, conhecido  atualmente como Siqueira Campos.  

Neste bairro estiveram concentradas as mais antigas casas de culto afro da capital 

sergipana, já que se tratava de uma região de difícil acesso por  parte dos órgãos  

repressores, como por exemplo a polícia. Sendo assim, é nesta  região que iremos 

encontrar os  terreiros de nagô e Toré, cultos praticados  por pessoas  que vinham das 

mais diferentes áreas da cidade. (METODOLOGIA) Os dados foram  colhidos a partir 

do uso de depoimentos dos mais antigos sacerdotes dos cultos afro ainda vivos, de 

moradores mais antigos  do bairro :Siqueira Campos além de  informações colhidas em  

revistas e livros  sobre a história e Aracaju e  notícias encontradas em jornais da época. 

(RESULTADOS) Os dados obtidos a partir da análise das fontes pesquisadas 

comprovam a  relação entre o desenvolvimento do bairro Siqueira Campos e  o 

surgimento dos mais antigos terreiros de Aracaju, e como a partir destas casas de  culto  

houve o processo de expansão  para outras regiões da cidade. (CONCLUSÃO) A partir 

deste trabalho é possível fazermos uma análise espacial  do desenvolvimento das 

primeiras casas de culto afro-brasileiro em Aracaju, destacando as principais áreas que 

serviram como “pólos” irradiadores  destes cultos na Capital. 

Palavras-chave: cultos, nagô, toré. 
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PROCESSAMENTO PRIMÁRIO DE FLUIDOS DE PETRÓLEO: ASPECTOS 

AMBIENTAIS E REOLÓGICOS 

Lucas Henrique dos Santos (Curso de Eng. Ambiental - UNIT e LQP/ITP/UNIT), César 

Bündchen de Oliveira Zaccaro (Curso de Eng. Ambiental - UNIT e LQP/ITP/UNIT), 

Lívio Augusto Ferreira de Melo (Curso de Eng. Ambiental - UNIT e LQP/ITP/UNIT), 

Rosana Vieira de Melo (Mestrado em Engenharia de Processos e LQP/ITP/UNIT), 

Montserrat Fortuny (Mestrado em Engenharia de Processos e LQP/ITP/UNIT), 

Alexandre Ferreira Santos (alexandre_ferreira@unit.br, Mestrado em Engenharia de 

Processos e LQP/ITP/ UNIT). 

 

(INTRODUÇÃO) Em um campo de petróleo ocorre geralmente a produção simultânea 

de gás, óleo, água, juntamente com impurezas, formando uma mistura trifásica bastante 

complexa, que precisa ser separada. Neste sentido, o processamento primário de fluidos 

de petróleo consiste em um conjunto de técnicas utilizadas na separação do óleo, gás e 

água com as impurezas em suspensão, incluindo também o tratamento de 

hidrocarbonetos para transferência para as refinarias, além do tratamento da água para 

reinjeção ou descarte. Em geral, a eficiência das etapas do processamento primário 

depende fortemente da viscosidade da mistura oleosa, variável estreitamente relacionada 

com a composição do fluido. Assim, a ocorrência de componentes no petróleo capazes 

de elevar sua viscosidade pode comprometer fortemente a eficiência de processamento 

primário da mistura. Tendo em vista que a perda de eficiência do processamento 

primário resulta em geração de resíduos potencialmente perigosos, com riscos de 

impactar seriamente o meio ambiente, este estudo visa identificar os principais 

problemas ambientais oriundos do processamento ineficiente, bem como caracterizar o 

comportamento viscoso dos principais óleos brasileiros quando submetidos a diferentes 

tipos de processamento. (METODOLOGIA) Inicialmente foi realizado um estudo 

preliminar para caracterização da viscosidade de amostras de seis óleos brasileiros, 

fornecidas pela Petrobrás. Para tanto, foi utilizado um reômetro Physica MC1 Anton 

Paar, cujos valores de viscosidade são determinados a partir do reograma da amostra 

(relação gráfica entre tensão cisalhante aplicada vs. deformação). Em seguida, foram 

realizados testes de processamento que consistiam em aquecimento via microondas e 

aquecimento convencional via banho-maria para diferentes misturas oleosas, 

acompanhados de medidas de viscosidade. Os resultados dos testes foram confrontados 

com as composições dos petróleos a fim de inferir como as condições de processamento 

influenciam na viscosidade. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) Os resultados do estudo 

indicaram que a presença de água emulsionada no petróleo altera fortemente as 

propriedades reológicas dos petróleos estudados. O processamento via microondas 

mostrou-se capaz de reduzir a viscosidade na maioria dos testes, podendo acentuar em 

alguns casos a depender da presença de resinas e asfaltenos no petróleo analisado, bem 

como do tempo de irradiação. (CONCLUSÃO) Neste estudo foram identificadas as 

relações existentes entre comportamento viscoso de misturas oleosas e condições de 

processamento. O estudo mostra que a maioria dos óleos estudados pode ser processada 

eficientemente via microondas, resultando em boa redução de viscosidade e 

minimização de impactos ambientais. (PETROBRAS - UNIT). 

Palavras-chave: petróleo, ambiente, reologia.   
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PRODUÇÃO E COMPOSIÇÃO CENTESIMAL DE FARINHA DE SEMENTE DE 

JACA (Artocarpus heterophyllus). Lucicley Carvalho da Paz Santos (Curso de Ciências 

Biológicas-UNIT e LPA/ITP/UNIT, lucicleycarvalho@hotmail.com), Maria Edileuza 

Vitório dos Santos (Curso de Ciências Biológicas-UNIT e LPA/ITP/UNIT, 

leleuvitorio@yahoo.com.br), André Luis Dantas Ramos (LPA/PEP/ITP/UNIT 

aldramos@uol.com.br), Paulo Sérgio Marcellini (LPA/ITP/UNIT, 

marcellinips@yahoo.com), Ana Angélica dos Santos (LPA/ITP/UNIT, 

angellfaro@yahoo.com.br) e Álvaro Silva Lima (LPA/PEP/ITP/UNIT, 

alvaro_lima@unit.br). 

 

(INTRODUÇÃO) A jaca (Artocarpus heterophyllus) é uma fruta tropical encontrada no 

centro leste da África e nas Américas. As bagas do fruto estão presas a um eixo central 

viscoso e apresenta entre 100 e 500 sementes. O pão é um dos alimentos mais 

consumidos no Brasil. A matéria-prima para esta produção é basicamente a farinha de 

trigo, que, por ser importada, eleva o valor do produto. Existem várias possibilidades de 

incorporação com farinhas de arroz, de aveia e da semente de jatobá-do-cerrado na 

composição das massas de preparo de pães. O objetivo deste trabalho é produzir farinha 

de semente de jaca e determinar a composição centesimal e granulometria desta farinha. 

(METODOLOGIA) As sementes foram obtidas no comércio de Aracaju-SE, foram 

lavadas, selecionadas e secas em estufa a 50
o
C por 24 h. Em seguida, foram trituradas 

em moinho manual. A farinha obtida foi analisada quanto ao perfil granulométrico e aos 

teores de proteínas, lipídios, carboidratos, fibras, cinzas e umidade. (RESULTADOS E 

DISCUSSÃO) Após a obtenção das sementes obteve-se um rendimento de produção de 

farinha, com textura adequada, de 34,87%. O perfil granulométrico variou de 1,70 mm 

(0,04%) a < 0,075 mm (13,15%), apesar do maior percentual ser obtido no tamanho de 

0,25 mm (34,14%). A farinha obtida apresentou 17,64  0,07 % de umidade, 1,59  

0,00% de cinzas, 5,58  0,00% de proteínas, 48,47  0,04% de carboidratos, 20,44  

0,09% de lipídios e 11,57  0,08% de fibras. (CONCLUSÃO) O alto teor de 

carboidratos, lipídios e proteínas demonstram a possibilidade de incorporação e 

enriquecimento da misturas para pães. (PROBIC/UNIT) 
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PROJETO DE PROGRAMAÇÃO VISUAL DE UM JOGO INFANTIL PARA A 

INTERFACE MULTIMÍDIA EM CD-ROM: O CAI NÃO CAI DO BOB ESPONJA. 

Roberta Bacellar Orazem (Design Gráfico - UNIT, roberta_bacellar@yahoo.com.br), 

Clarissa Gois da Rocha Barros (Design Gráfico - UNIT, clarydesigner@hotmail.com), 

Giordano de Jesus e Silva (Design Gráfico - UNIT, giordanojs@yahoo.com.br), Márcio 

de Carvalho Nascimento (Design Gráfico - UNIT, marciocarv@ig.com.br), Miller 

Souza Ramos (Design Gráfico - UNIT, miller@infonet.com.br), Tamara Raquel Reis 

(Design Gráfico - UNIT, tamareis@hotmail.com), Wesley Fabrício Batista (Design 

Gráfico – UNIT, fabridesigner@ig.com.br), Jefferson Cortinove de Oliveira (Design 

Gráfico - UNIT /Orientador, cortinove@terra.com.br). 

 

(INTRODUÇÃO) O trabalho teve como objetivo realizar a programação visual de um 

jogo infantil já conceituado no mercado – O Cai não Cai da Estrela – passando-o para a 

interface multimídia em cd-rom e realizando todo o processo de redesign do produto.  A 

história dos jogos remete às civilizações antigas, principalmente a Grega e a Romana. 

Os jogos infantis são considerados todas as diversões e passatempos das crianças com 

regras estabelecidas. (METODOLOGIA) O trabalho procurou estudar téoricos como 

Brougére e Kishimoto que falam sobre o jogo e o comportamento infantis, 

principalmente porque citam os métodos de Piaget. Em seguida, pesquisou-se sobre a 

empresa de brinquedos Estrela e sobre seu jogo - o Cai não Cai - lançado no Brasil na 

década de 80. Sendo assim, pesquisou-se três concorrentes do jogo Cai não Cai, ambos 

da mesma empresa, e analisou-se as embalagens, tipografia, manual de instruções, 

cores, regras, idade e quantidade de jogadores. Ainda, estudou-se embalagens de 

produtos voltados para o público infantil  O estudo do jogo foi iniciado, sendo assim, 

analisou-se a embalagem, regras, cores, manual de instruções, tipografia, imagens. 

(RESULTADOS E DISCUSSÃO) Primeiramente, gerou-se um diagrama de cores e 

observou-se que todos os produtos possuem uma mascote. O processo de redesign de 

toda sua programação visual proporcionou uma nova proposta para o jogo, que se 

chamaria “Cai não Cai do Bob Esponja”. O uso da mascote Bob Esponja foi resultado 

da pesquisa de embalagens e pelo fato de que o personagem está muito visado 

atualmente pelas crianças. Definiu-se cores - amarelo, azul, vermelho e verde; tipografia 

que fosse mais orgânica e dinâmica do que a do jogo anterior; desenhos da mascote em 

diferentes situações;  ícones para os botões de menu principal com símbolos visuais de 

fácil acesso para a leitura das crianças; elementos e textos que incentivam e abordam a 

preservação do meio-ambiente. (CONCLUSÃO) Sendo assim, obteve-se a criação do 

design dos layouts da embalagem em dvd; do encarte; e de oito layouts para as telas 

principais do jogo em multimídia.   

 

Palavras-chave: programação visual, jogo infantil, Bob Esponja.  
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UMA REPRESENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM SERGIPE NA TRAJETÓRIA DE 

CARVALHO NETO. Maria do Socorro Lima (md.lima1962@uol.com.br. 

Comunicóloga do CEFET/SE – Centro Federal de Educação Tecnológica de Sergipe- 

Unidade de Ensino Descentralizada de Lagarto. Aluna especial do Mestrado em 

Educação da UFS, sob orientação da professora doutora Anamaria Gonçalves Bueno de 

Freitas. 

 

(INTRODUÇÃO) Esta comunicação tem o objetivo de apresentar uma monografia; 

trabalho realizado sobre o político, jurista e intelectual sergipano, Antonio Manuel de 

Carvalho Neto, sob a perspectiva da História da Educação. Trata-se de sua defesa, no 

Parlamento Nacional, do Projeto N. 480 – 1921, para criação de escolas de 

aperfeiçoamento e classes para crianças anormaes.  Fundamentou-se este trabalho na 

trajetória de Carvalho Neto no campo da Educação em Sergipe, a exemplo de seu cargo 

como Diretor Geral de Instrução Pública, Presidente do Conselho Superior de Instrução 

Pública (1918-1920), sua participação em Comissões de Educação no Parlamento 

Estadual e Federal, bem como sua trajetória enquanto professor da Escola de Comércio 

“Conselheiro Orlando”, Escola Normal, Escola Superior de Administração, e primeiro 

Diretor da Faculdade de Direito de Sergipe. (METODOLOGIA) Buscou-se na História 

da Educação e História Cultural as concepções teóricas de representações e apropriação 

em Roger Chartier. Analisou-se bibliografia da História da Educação no Brasil para 

compreensão de práticas culturais e educativas. Pesquisou-se em documentos oficiais e 

referências literárias sobre o objeto de estudo. Mergulhou-se nos escritos de Carvalho 

Neto e depoimentos de intelectuais e professores sergipanos a fim de perceber a relação 

do objeto com a História da Educação em Sergipe. Analisou-se, sobretudo, o Projeto 

n.480 defendido em 14 de outubro de 1921 no Parlamento Nacional. (RESULTADOS E 

DISCUSSÃO) Percebeu-se a relevância de Carvalho Neto na Educação em Sergipe, 

destacou-se seu pioneirismo na defesa de um projeto parlamentar que discutiu com 

grandeza intelectual e pedagógica a regulamentação e criação de escolas e salas 

especiais para as crianças denominadas anormaes, nas primeiras décadas do século XX. 

(CONCLUSÃO) Compreendeu-se que através dessa pesquisa pode-se inserir Antonio 

Manoel de Carvalho Neto no rol de educadores que defenderam idéias inovadoras no 

campo da educação e exerceram práticas educativas fundamentadas nas teorias 

consideradas avançadas à época, a exemplo da Escola Nova. Desta forma, contribui-se 

para assinalar pesquisas em História da Educação, produzidas pela Universidade 

Federal de Sergipe. Foram 65 anos de vida política intensa, prestando serviços 

relevantes à República como Deputado Estadual em Sergipe, e representando o Estado 

no Parlamento Nacional. Carvalho Neto foi considerado pelos seus pares um “Precursor 

do Direito Trabalhista”, reconhecido como “A Patativa do Norte” e “O Último Varão da 

Primeira República”, e seu projeto apresentado neste estudo, foi considerado um marco 

na defesa das crianças anormaes.  
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REPRESENTAÇÃO DA MATERNIDADE PARA AS MULHERES PORTADORAS 

DE TRANSTORNOS PSICÓTICOS. Mariana Aribé Alves (Curso de Psicologia – 

UNIT, mari_bezinha@yahoo.com.br), Júlio César Hoenisch  (UNIT, 

julio.hoenisch@gmail.com). 

 

(INTRODUÇÃO) Este artigo busca empreender uma análise a respeito do significado 

da função materna para as mulheres portadoras de transtornos psicóticos, permitindo-

nos fazer uma comparação com as mulheres que não apresentam estes transtornos e, 

assim, possibilitar o destaque das semelhanças e das possíveis diferenças que possam 

existir entre elas. Almeja, além disso, enfatizar o quão imprescindível é o processo de 

desestigmatização do psicótico. (METODOLOGIA) Para tanto, foi utilizado o método 

de estudo de caso e realizada uma entrevista semi-estrutura com uma portadora do 

transtorno que freqüenta o Centro de Atenção Psicossocial “David Capistrano”, em 

Aracaju. A entrevista teve como objetivo primordial a abordagem de perguntas que 

envolvessem aspectos gerais da vida da entrevistada desde o primeiro momento em que 

a mesma teve um surto até o período em que ficou grávida, enfatizando assim, os seus 

sentimentos sobre a representação da maternidade, como elas vêem o ato de cuidar e 

nutrir um novo ser. O referencial teórico utilizado como base para a coleta e, posterior, 

análise dos dados foi a Psicanálise (com temas como psicose – esquizofrenia e psicose 

paranóide, psicopatologia e função materna) e autores da reforma psiquiátrica, 

destacando o surgimento, os principais objetivos e a importância do CAPS para a 

sociedade. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) Fazendo uma análise do discurso da 

entrevistada, pode-se observar que a mesma vê a maternidade de uma forma comum, 

como as mães em geral, e por isso foram retirados alguns pontos importantes da 

entrevista onde foram identificadas algumas categorias: maternidade e preocupações, 

maternidade como sinônimo de completude e maternidade como sinônimo de 

responsabilização. (CONCLUSÃO) Os resultados obtidos indicam o quão fundamental 

é a função materna, independente das condições financeiras, sociais e psicológicas em 

que se encontra a pessoa.   
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SIMULADOR DE PROCESSOS DE POLIMERIZAÇÃO EM EMULSÃO 

EMPREGANDO BALANÇOS POPULACIONAIS (SIMPOLE-BP) Rafael Thyago 

Antonello (Curso de Ciência da Computação-UNIT e LQP/ITP/UNIT), Gustavo Gentil 

Barreto Santos (Curso de Ciência da Computação-UNIT e LQP/ITP/UNIT), Alexandre 

Ferreira Santos (Programa de Mestrado em Eng. de Processos e LQP/ITP/UNIT), 

Montserrat Fortuny (Programa de Mestrado em Eng. de Processos e LQP/ITP/UNIT, 

montserrat_fortuny@unit.br). 

 

(INTRODUÇÃO) Os processos de polimerização destacam-se por sua complexidade e 

o envolvimento de diferentes variáveis que interagem ao mesmo tempo e que 

determinam a qualidade do produto final. As relações entre as condições de processo e 

as propriedades do produto são geralmente pouco conhecidas, sobretudo quando os 

processos incluem misturas heterogêneas e sistemas coloidais como as emulsões 

poliméricas. Neste contexto, muitos esforços têm sido efetivados buscando a 

compreensão dos diferentes fenômenos envolvidos e o estabelecimento de modelos 

matemáticos capazes de descrever cada um destes fenômenos. Tais modelos são 

geralmente constituídos por sistemas de equações algébrico-diferenciais não-lineares e 

de grandes dimensões, requerendo, assim, demasiado esforço computacional, além do 

uso de técnicas numéricas e estratégias de programação específicas, visando a 

diminuição do tempo de processamento. Neste trabalho foi feita a modelagem unificada 

de processos de polimerização em emulsão na forma de simuladores de processo e 

através da reunião de modelos matemáticos baseados em balanços populacionais. 

(METODOLOGIA) Os ambientes de programação utilizados na implementação do 

modelo matemático foram os softwares Microsoft Visual Fortran 6.6 e o C++ Builder 

6.0. Os recursos de hardware utilizados foram um notebook Compaq nx9010 com um 

processador Intel pentium4 2.8GHz com 512 MB de memória RAM e um Desktop 

Athlon 2.6 GHz com 512 MB de memória RAM. Todos os algoritmos implementados 

foram construídos empregando as melhores técnicas de programação possíveis visando 

clareza na programação e a redução do tempo de processamento. O modelo matemático 

foi constituído de equações diferenciais parciais e sistemas de equações algébrico-

diferenciais. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) Os resultados das simulações dos 

processos de polimerização testados mostraram evoluções da distribuição do diâmetro 

das partículas semelhantes às obtidas experimentalmente. O tempo de processamento do 

computador para simular um experimento de duração de 300 minutos foi de 20 min, 

tempo relativamente baixo tomando em consideração a complexidade dos métodos 

numéricos e os modelos matemáticos envolvidos. (CONCLUSÃO) A linguagem C++ e 

a estratégia de programação empregadas para a simulação de sistemas de polimerização 

se mostraram bastante adequadas do ponto de vista dos resultados qualitativos 

observados e do baixo tempo de processamento do computador. Além de ser bastante 

eficiente na simulação de sistemas complexos envolvendo balanços populacionais, esta 

linguagem permite a elaboração de uma boa interface amigável, viabilizando a 

implementação de um simulador de processos bastante adaptado às necessidades 

industriais. (PIBIC/UNIT). 
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SOBRE OS TUBARÕES DO GÊNERO Carcharhinus QUE OCORREM NO 

LITORAL DE SERGIPE. Íris Rodrigues Menezes (Curso de graduação em Ciências 

Biológicas – UNIT, irisgees@hotmail.com), Thiago Silveira Meneses (Curso de Pós-

graduação Lato sensu em Gestão Ambiental – FANESE e Grupo de Estudo de 

Elasmobrânquios de Sergipe, thiago_gees@hotmail.com), Fabio Neves Santos (Curso 

de Pós-graduação Lato sensu em Saúde Pública – UNIT, Grupo de Estudo de 

Elasmobrânquios de Sergipe, fabioneves_gees@hotmail.com) e Celia Waylan Pereira 

(Curso de Pós-graduação Lato sensu em Saúde Pública – UNIT, Grupo de Estudo de 

Elasmobrânquios de Sergipe, celiway@bol.com.br) 

 

(INTRODUÇÃO) O gênero Carcharhinus engloba o maior número de espécies de 

tubarões no Brasil, com quinze espécies já registradas, sendo algumas estritamente 

costeiras e outras oceânico-costeiras, com ampla distribuição na costa brasileira. 

(METODOLOGIA) Desde agosto de 2001, que a fauna de elasmobrânquios vem sendo 

estudada, através de espécimes oriundos de coletas a bordo de embarcações ou em 

desembarques pesqueiros do Estado. Aqui são apresentadas informações referentes às 

espécies de tubarões do gênero Carcharhinus já coletadas no litoral sergipano. 

(RESULTADOS E DISCUSSÃO) Das 15 espécies com ocorrência no Brasil, 8 (ou 

53,3% já foram registradas no litoral sergipano e provavelmente outras 3 devem ter 

ocorrência neste litoral. O tubarão-flamengo, Carcharhinus acronotus é frequentemente 

capturado com espinhel de fundo por embarcações artesanais e alguns neonatos e 

juvenis são capturados em rede de emalhar. Alguns exemplares juvenis de tubarão-

lombo-preto Carcharhinus falciformis são capturados em espinhel de fundo em 

profundidades variando entre 30 e 40 metros. Exemplares do tubarão-cabeça-chata, 

Carcharhinus leucas são desembarcados por embarcações que operam com espinhel do 

Terminal Pesqueiro. Espécimes neonatos e juvenis de tubarão-galha-preta, 

Carcharhinus limbatus são capturados com rede de emalhar e espinhel, sendo válido 

salientar que foram coletados muitos neonatos desta espécie em rede de emalhar de 

superfície, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2003. O cação-galhudo, 

Carcharhinus porosus é capturado basicamente em redes de emalhar, e apenas três 

espécimes adultos foram capturados em espinhel de fundo, inclusive uma fêmea 

grávida. Exemplares de tubarão-galhudo, Carcharhinus plumbeus e tubarão-cabeça-de-

cesto, Carcharhinus perezi são vistos desembarcados no Terminal Pesqueiro. O boletim 

estatístico pesqueiro lista Carcharhinus obscurus nos desembarques de Sergipe.  

(CONCLUSÃO) Muitas das espécies identificadas e registradas são costeiras, ou são 

encontradas em alguma fase de sua vida nesta região. Além disso, muitas delas são 

capturadas pela pesca artesanal em diversas modalidades pesqueiras, constituindo 

importantes recursos. (GEES). 
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O TERRITÓRIO DA PROSTITUIÇÃO NA ÁREA CENTRAL DE ARACAJU. 

Jonaildson Rocha Santos (Curso de Geografia – UNIT, jonroc1@yahoo.com.br), Jorge 

Fernando de Meneses, Márcia dos Santos Lacerda, Sheila Vieira Carvalho, Jackeline 

Lemos Mota (Curso de Geografia - UNIT), Prof. Auro de Jesus Rodrigues (Curso de 

Geografia – UNIT, aurorodrigues@ibest.com.br).  

 

(INTRODUÇÃO) O espaço urbano da área central de Aracaju traz um conjunto de 

empresas comerciais, bancárias e de gestão, de serviços públicos e privados, e de 

economia informal. Uma área que tem o maior fluxo de pessoas diárias, e grande 

volume de negócios comerciais. E a noite este espaço é delimitado por territórios da 

prostituição. Esta é uma característica que apresenta o crescimento da prostituição na 

área central de Aracaju. (METODOLOGIA) A presente pesquisa, consiste num estudo 

de caso com caráter exploratório, resultado de uma pesquisa de campo de maneira que a 

observação direta empírica foi fator primordial, para que fosse obtida informação 

necessária para os esclarecimentos que a pesquisa requer. Foi utilizado, também, 

formulário para obtenção de informação com perguntas fechadas e abertas, aplicado a 

pessoas que se prostituem, para que os dados coletados esclarecessem de maneira 

empírica as características dos territórios da prostituição, na área central de Aracaju. A 

coleta de dados ocorreu no mês de maio de 2005; o registro fotográfico foi efetivado 

com o auxilio de câmara fotográfica digital. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) 

Observou-se que os tipos de prostituição mais comum são prostitutas, michês e 

homossexuais, onde o maior número ainda está entre as mulheres, logo em seguida os 

homossexuais, e por último os michês, foi identificado que entre estes tipos de 

prostituição há um número crescente de menores; os território delimitados estão 

localizado na Av. Ivo do Prado, Pç. Fausto Cardoso, Florentino Meneses, e toda área do 

mercado central de Aracaju. (CONCLUSÃO) Por fim, é preciso observar a prostituição 

e seu crescimento como um fator social de suma importância, para que se possa 

constituir, ou melhor, cobrar dos dirigentes públicos políticas sociais de inclusão, que 

possam diminuir o ingresso de pessoas a humilhação da venda de seu corpo como fonte 

de sobrevivência. Como ainda, tirar do mundo da prostituição crianças, que perdem sua 

infância se prostituindo, para ajudar no sustento da família.  
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USO DE ATMOSFERA CONTROLADA E MODIFICADA COMO TÉCNICA PÓS-

COLHEITA DE MANGA CV. TOMMY ATKINS. Maria Edileuza Vitório dos Santos 

(Curso de Ciências Biológicas-UNIT e LPA/ITP/UNIT, leleuvitorio@yahoo.com.br), 

Werlissandra Moreira de Souza (Curso de Farmácia-UNIT e LPA/ITP/UNIT, 

werli@pop.com.br), André Luis Dantas Ramos (LPA/ITP/NDTR/UNIT, 

aldramos@uol.com.br), Álvaro Silva Lima (LPA/ITP/ NDTR/UNIT, 

álvaro_lima@unit.br), Paulo Sérgio Marcellini (LPA/ITP/UNIT, 

marcellinips@yahoo.com). 

(INTRODUÇÃO) A manga (Mangifera indica L.) figura entre as frutas tropicais de 

maior expressão econômica nos mercados brasileiro e internacional. É uma fruta 

polposa, de aroma e cor muito agradáveis, rica em carotenóides, minerais e 

carboidratos. No entanto, por ser climatérica, tem alto grau de perecibilidade, fato que 

torna importante a aplicação de técnicas pós-colheita que aumentem o seu tempo de 

prateleira, sendo este o principal objetivo deste trabalho, através do uso de atmosfera 

controlada e modificada, não alterando suas propriedades físico-químicas e sensoriais. 

(METODOLOGIA) Em cada bateria de experimentos, as frutas foram previamente 

higienizadas e divididas em dois grupos contendo dez frutas em cada. Um dos grupos, 

considerado de controle, não foi submetido a nenhum tratamento, enquanto que as do 

outro grupo foram submetidas à: atmosfera controlada, colocadas em potes de vidro 

(uma em cada), evacuados e preenchidos com gás de atmosfera controlada, sendo que a 

renovação dos gases realizada diariamente; atmosfera modificada, utilizando filme de 

PVC no lugar da tampa, nos potes de vidro, sendo ele trocado periodicamente. As frutas 

foram pesadas e classificadas diariamente, sendo feita avaliação do índice de maturação, 

observando coloração da casca e presença visual de microorganismos. Foram 

monitoradas algumas propriedades físico-químicas durante os experimentos: peso, pH e 

acidez total titulável, sólidos solúveis totais, dureza de polpa, umidade e vitamina C, de 

acordo com os métodos analíticos da AOAC. Análise sensorial foi realizada com 30 

provadores, com uma escala estruturada de nove pontos. Os dados foram submetidos a 

Análise de Variância com nível de significância de 5 % (p ≤ 0,05) e Teste de Média de 

Tukey para cálculo da Diferença Mínima Significativa (DMS). (RESULTADOS E 

DISCUSSÃO) Algumas propriedades físico-químicas tiveram diferença significativa, 

principalmente devido aos diferentes graus de maturação. As frutas submetidas à 

atmosfera controlada e modificada apresentaram perda de peso consideravelmente 

menor, além de um maior tempo de prateleira. No entanto, a aceitação sensorial das 

mangas em atmosfera com 5% de CO2 foi sensivelmente menor que as do grupo de 

controle. (CONCLUSÃO) O aumento da concentração de CO2 na atmosfera controlada 

para 10% melhorou a aceitação sensorial. Já com atmosfera modificada (filme de PVC), 

verificou-se uma aceitação sensorial favorável, não havendo diferença significativa. 

Sendo assim, as técnicas de atmosfera controlada e modificada tiveram sucesso dentro 

do objetivo traçado no projeto. (PROBIC/UNIT - BNB) 
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USO DE TÉCNICAS PÓS-COLHEITA APLICADAS À MANGA CV. TOMMY 

ATKINS COMERCIALIZADA NO ESTADO DE SERGIPE. Werlissandra Moreira de 

Souza (Curso de Farmácia-UNIT,  LPA/ITP/UNIT, werli@pop.com.br), Maria 

Edileuza Vitorio dos Santos (Curso de Ciências Biológicas-UNIT,  LPA/ITP/UNIT, 

leleuvitorio@yahoo.com.br), André Luis Dantas Ramos (LPA/ITP/UNIT, 

aldramos@uol.com.br), Álvaro Silva Lima (LPA/ITP/UNIT, 

aslima2001@yahoo.com.br) e Paulo Sérgio Marcellini (LPA/ITP/UNIT, 

marcellinips@yahoo.com).  

 

(INTRODUÇÃO) A manga é uma das frutas comestíveis mais populares do mundo, 

tendo participação importante na economia de vários países. A perda das frutas durante 

a comercialização é bastante alta, causando prejuízos à cadeia produtiva. O objetivo 

deste projeto foi aplicar técnicas pós-colheita à manga, cultivar Tommy Atkins, que 

aumentem o tempo de prateleira, mantendo as propriedades físico-químicas e sensoriais 

em faixas aceitáveis. (METODOLOGIA) Em cada experimento, as frutas foram 

divididas em grupos, sendo um deles o de controle (sem a aplicação de nenhum 

tratamento) e os outros sofreram diferentes tratamentos pós-colheita: tratamento 

hidrotérmico (46
0
C, 75 min), aplicação de ceras de carnaúba 5% e carnaúba+polietileno 

5%, fécula de mandioca 1%, 2% e 4%, CaCl2 2% e hipoclorito de sódio 200 ppm. As 

frutas foram pesadas e tiveram seu grau de maturação avaliados periodicamente. 

Algumas propriedades físico-químicas, tais como pH, ATT, SST, dureza de polpa, 

umidade, vitamina C e carotenóides foram monitoradas continuamente, a fim de 

verificar possíveis alterações provocadas pelos tratamentos pós-colheita. Foram 

realizados também testes de aceitação sensorial com 30 provadores, utilizando uma 

escala hedônica estruturada de 9 pontos. Os dados foram submetidos a Análise de 

Variância com nível de significância de 5 % (p ≤ 0,05) e Teste de Média de Tukey para 

cálculo da Diferença Mínima Significativa (DMS). (RESULTADOS E DISCUSSÃO) 

Os tratamentos com cloreto de cálcio e hipoclorito de sódio não foram tão efetivos no 

aumento do tempo de prateleira. O tratamento hidrotérmico, nas condições aplicadas, 

causou um menor tempo de prateleira, com escurecimento da casca e na polpa e 

amolecimento precoce. O aumento progressivo da espessura do gel de fécula ao redor 

da casca com o aumento da concentração, reduziu a transpiração, a perda de água, o 

metabolismo e houve formação de odores, manchas na casca e escurecimento interno, 

tornando a manga rejeitável do ponto de vista sensorial. (CONCLUSÃO) Em geral, a 

cera de carnaúba+polietileno foi o tratamento mais efetivo, pois diminuiu a taxa de 

transpiração e a perda de peso, aumentou sensivelmente o tempo de prateleira (acima 

de 20%) e não causou alterações das propriedades físico-químicas e sensoriais perante 

as frutas de controle, diminuindo o metabolismo das mangas, mas mantendo níveis 

adequados de O2 e CO2, evitando o regime de anaerobiose. (PIBIC/CNPq - UNIT) 
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USO DE UM APLICATIVO COMO FERRAMENTA DE APRENDIZADO PARA OS 

ALUNOS DA DISCIPLINA DE INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO. 

Autor Jonny Marques Ribeiro (Curso Tecnologia em Informática e Aplicações Web, 

jonnymarques@hotmail.com), co-autor Maily Vanessa  (Introdução à programação, 

UNIT, maily@sergipenet.com.br). 

 

(INTRODUÇÃO) O aplicativo denominado Günit tem como meta ajudar o aluno de 

Introdução à Informática a compreender melhor como o computador processa a lógica 

de programação de um algoritmo. Na atualidade os alunos desta matéria, na UNIT, 

escrevem seus primeiros códigos à mão, de modo que a compreensão do mesmo recebe 

um grande auxílio de sua própria imaginação que tenta ver, muitas vezes sob as 

explicações do professor, como o computador processaria seu código fonte. 

(METODOLOGIA) Após ser estudada toda a teoria necessária sobre Interpretador, o 

Günit foi escrito utilizando como linguagem de código o pascal sob a plataforma 

Delphi®, que é utilizada na referida disciplina. Com o auxílio do componente SynEdit 

foi possível atribuir ao editor de código do Günit palavras coloridas e outros recursos 

muito utilizados em plataformas tais como o Delphi®. (RESULTADOS E 

DISCUSSÃO) Todo algoritmo, em português, digitado no editor do Günit pode ser 

acompanhado linha a linha pelo usuário que também tem à sua frente a tela de status, o 

console e a tabela de rastro. O primeiro tem como finalidade indicar possíveis erros de 

escrita do código, baseado na gramática utilizada pelos algoritmos. Uma vez que o 

aluno tenha um código correto, o console (telinha canto direito superior) substituiria a 

tela do computador e a tabela de rastro (tela inferior) exibe todas as variáveis e seus 

respectivos valores à medida que forem sendo modificados. A capacidade do Günit de 

analisar prováveis erros de código indicando não apenas o tipo de falha como também 

em que linha se encontra diminui a necessidade do aluno recorrer ao professor para tirar 

dúvidas causadas por erro de lógica; muito comum mesmo aos programadores mais 

experientes. (CONCLUSÃO) Ao ter tais recursos à mão o aluno tende a compreender 

melhor e mais rapidamente a disciplina. Aprendizado mais rápido e eficiente por parte 

do aluno e apoio mais amplo para o professor na transmissão e compreensão da matéria 

é o objetivo final do Günit. Por fim o resultado final seria aulas mais dinâmicas e 

interessantes, aprendizado mais rápido e eficiente, crescente pontuação na primeira 

avaliação da disciplina, onde as provas são escritas manualmente, menor reprovação e 

conseqüentemente menor desistência da mesma.  
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ALTERAÇÕES BIOQUÍMICAS EM PLANTAS DE Hyptis pectinata L.POIT. 

SUBMETIDAS A DIFERENTES VOLUMES DE ÁGUA. Aline Alves Ferreira Lima 

(Curso de Ciências Biológicas-UFS e LBA/DBI/UFS, alineafl@gmail.com); Carlos 

Dias da Silva Júnior (LBA/DBI/ UFS, cdias@ufs.br) 

(INTRODUÇÃO) A Hyptis pectinata L. Poit., popularmente conhecida como 

“Sambacaitá” ou “Canudinho” , é uma planta da família Lamiaceae muito utilizada na 

medicina popular do Nordeste brasileiro, possuindo propriedades antiinflamatórias 

cientificamente comprovadas. O objetivo deste trabalho foi correlacionar nesta espécie 

alterações bioquímicas em função do déficit hídrico. (METODOLOGIA) O 

experimento foi conduzido na estufa agrícola do Departamento de Biologia da 

Universidade Federal de Sergipe, durante o mês de Maio de 2004, sendo utilizado um 

delineamento experimental inteiramente casualizado composto por três tratamentos 

(plantas testemunhas, recebendo 1,5L/dia- T0; plantas submetidas a estresse hídrico 

nível 1, recebendo 0,75 L/dia -T1; plantas submetidas a estresse hídrico nível 2, sem 

irrigação- T2) e seis repetições por tratamento. As plantas, as quais estavam com 124 

dias de idade à época do experimento, foram cultivadas e individualizadas em vasos 

plásticos (com volume aproximado de 20 litros) contendo terra vegetal rica em matéria 

orgânica. Foram avaliados os  teores de prolina e açúcares solúveis, além de 

acompanhamento do  potencial hídrico foliar (Ψh), conteúdo relativo de água foliar 

(RWC) e teor de umidade do substrato (TUS). Os dados obtidos foram submetidos à 

análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

significância. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) Após a análise dos resultados, foi 

observado um aumento significativo nos teores de prolina e açúcares solúveis nas 

plantas submetidas a estresse hídrico nível 2 (sem irrigação). Esse aumento foi 

acompanhado pelas reduções do teor de umidade do substrato, potencial hídrico foliar e 

conteúdo relativo de água.(CONCLUSÃO) A análise dos resultados demonstrou que as 

plantas de Hyptis pectinata L. Poit quando submetidas a estresse hídrico severo, 

reduzem as atividades fisiológicas e aumentam a síntese de solutos orgânicos 

osmoticamente ativos, através de um processo conhecido como ajustamento 

osmótico.(PIBIC/CNPq - UFS). 

Palavras-chave: Hyptis pectinata L. Poit, estresse hídrico, ajustamento osmótico. 



 

 83 

UMA ANÁLISE DO DISCURSO IDEOLÓGICO DO OPERARIADO 

REPRESENTADO NOS ROMANCES GERMINAL E OS CORUMBAS. João de 

Carvalho Mendonça. Co-autor: Profª. Ms. Josane Cristina Moreno Santos. (Curso de 

Letras/Português – UNIT, Centro de Ciências do Homem e da Natureza, 

jcarvalhom@itnet.com.br). 

(INTRODUÇÃO) Atualmente não se pode mais falar em linguagem sem ligá-la à 

interação entre os indivíduos de uma sociedade. As ideologias, através dos discursos 

proferidos, são transmitidas de maneira intencional como determinados objetivos para 

determinado público, numa inter-relação entre enunciador e receptor. Desta forma, o 

discurso, seja ele escrito, falado ou através símbolos, torna-se o principal campo 

material de propagação das idéias. (METODOLOGIA) Os dados apresentados neste 

estudo foram obtidos a partir de uma pesquisa bibliográfica em livros correntes e 

referenciais, Internet e filme – Germinal – direcionados para entender o discurso 

ideológico do operariado em Germinal e Os corumbas. (RESULTADOS E 

DISCUSSÃO) No primeiro, houve a constatação de um discurso marxista em que o 

autor, através dos operários, mostra uma visão esperançosa e germinadora dos fatos. 

Uma classe com determinação para a luta. No segundo, constatou-se um discurso 

burguês, no qual existe um conformismo e uma resignação muito grande dos operários, 

de forma a transmitir uma visão derrotista e propensa ao fracasso eterno. 

(CONCLUSÃO) O passado e o presente históricos das duas nações em questão – 

França e Brasil – através do fator sócio-cultural, explicam as visões diferentes em 

ambos os romances; na França esse fator já tem uma longa trajetória de idéias e lutas, 

enquanto que no Brasil as idéias não surgem, são copiadas, e as lutas na existem. Não 

existe discurso neutro, pois em todo discurso há uma carga semântica direcionada 

intencionalmente para um determinado público. 

Palavras-chave: discurso, ideologia, interação. 
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ANÁLISE DO EFEITO DO TRATAMENTO TÉRMICO EM MICROONDAS 

SOBRE A RESISTÊNCIA FLEXURAL DE RESINAS ACRÍLICAS 

AUTOPOLIMERIZÁVEIS PARA COROAS E PRÓTESES FIXAS PROVISÓRIAS: 

UM ESTUDO PILOTO; Carneiro, Renato da Silveira (Odontologia – UNIT 

renatsc@hotmail.com) e Barros, Celso de (Professor Doutor em Odontologia – UNIT)  

(INTRODUÇÃO) Coroas e próteses fixas provisórias são tipicamente compostas por 

resina acrílica (metilmetacrilato). São componentes essenciais do tratamento protético 

fixo, pois precisam satisfazer necessidades biológicas e estéticas, bem como requisitos 

de resistência mecânica a cargas funcionais. Tradicionalmente, tratamentos térmicos são 

utilizados para melhorar as propriedades físicas e mecânicas dos materiais. Nesse 

sentido, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do tratamento térmico em 

microondas sobre a resistência flexural de duas resinas acrílicas para coroas e próteses 

fixas provisórias. (METODOLOGIA) Dezoito corpos-de-prova de cada material foram 

confeccionados de acordo com a American Dental Association, especificação n. 12, 

sendo que nove corpos-de-prova foram submetidos a tratamento térmico em microondas 

a 210W por 9 minutos, e nove não receberam nenhum tipo de tratamento térmico. 

Quarenta e oito horas após imersos em água destilada, os corpos-de-prova foram 

submetidos a carga em uma máquina de testes universal por três pontos à velocidade de 

5 mm/min até a fratura. Máximas cargas para fratura, em Kgf, foram registradas. As 

médias foram calculadas (n = 9 por grupo). (RESULTADOS E DISCUSSÃO) Os dados 

foram submetidos à Análise de Variância. Os resultados mostraram que a resistência 

flexural dos grupos que receberam tratamento térmico foi significantemente maior para 

a resina Vipi Cor (p<0,00002) e para a resina Dencor (p<0,00166). (CONCLUSÃO) As 

resinas acrílicas submetidas a tratamento térmico em microondas demonstraram 

significante superior resistência flexural sobre as que não receberam nenhum tipo de 

tratamento térmico.  

Palavras-chave: resistência flexural, resina acrílica (metilmetacrilato), microondas. 
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ANÁLISE HISTOMORFOLÓGICA COMPARATIVA DAS CARTILAGENS DO 

JOELHO E DO TORNOZELO. Caroline Oliva Carvalho e Silva (Curso de 

Enfermagem – UNIT, carolineoliva@infonet.com.br), Marcel Magalhães Alves Gama 

(Curso de Medicina- UFS, fhmpgama@yahoo.com.br), Ricardo Fakhouri (ITP – UNIT, 

ricardofakhouri@sergipenet.com.br), Vera Lúcia Correia Feitosa (DMO- UFS, 

Vera_feitosa@yahoo.com.br) Francisco Prado Reis (CCBS/ITP – UNIT, 

pradoreis@sergipenet.com.br) e  José Aderval Aragão (CCBS- UNIT, 

jaafelipe@infonet.com.br)  

 

(INTRODUÇÃO) O joelho e o tornozelo são junturas que apesar de terem a mesma 

origem embrionária, diferem na susceptibilidade à processos degenerativos e 

inflamatórios, sendo o joelho mais frágil em relação à essas alterações. Considerando a 

relevância dos processos degenerativos na qualidade de vida das pessoas e com a 

finalidade de tentar compreendê-los melhor, este trabalho restringiu-se ao estudo 

comparativo das cartilagens do joelho e do tornozelo, objetivando encontrar alguma 

diferença visível na sua histoarquitetura, através da quantificação de células e 

observação da disposição destas no tecido e utilizando principalmente métodos 

histológicos e estatísticos. (METODOLOGIA) Foram retiradas 30 amostras de 

cartilagens (15 do tornozelo e 15 do joelho) de cadáveres humanos submetidos à 

necropsia. Os indivíduos foram selecionados de acordo com à faixa etária e 

posteriormente, foram divididos em três grupos: G1 de 20-40 anos, G2 de 40-60 e G3 

acima de 60 anos. Após processamentos histológicos, as lâminas foram coradas (HE) e 

analisadas por microscopia óptica onde realizou-se a contagens das células (condrócitos 

e condroblastos). Foi realizado a análise estatística incluindo a média aritmética do 

número de células  encontradas em cada amostra. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) O 

grupo G1 teve uma média de idade de 33,2 anos, o G2 de 46,2 anos e o G3 de 65,4 

anos. As médias da espessura das respectivas cartilagens do joelho e tornozelo foram as 

seguintes: 4,0 e 1,3 cm para o grupo G1, 4,4 e 1,8 cm para o G2 e 3,8 e 1,1 cm para o 

G3. A média aritmética de células (condrócitos e condroblastos) encontrada no joelho e 

tornozelo foi de 1.107 e 1.028 para o G1, 1.411 e 1.212 para o G2 e 1.355 e 1.086 

células para o G3. (CONCLUSÃO) Através dos resultados pode-se inferir que o fator 

idade não influencia nos processos degenerativos das articulações e não houve 

diferenças histológicas que pudessem comprovar uma maior suscetibilidade a desgastes 

e degenerações no joelho do que no tornozelo. (PROBIC/UNIT) 

 

Palavras-chave: joelho, tornozelo, cartilagem. 
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ANÁLISE IMUNO-HISTOPATOLÓGICA DAS LESÕES NEURAIS CUTÂNEAS 

EM ADULTOS E CRIANÇAS PORTADORES DE HANSENÍASE. Kayonara 

Santos França (Curso de Enfermagem - UNIT, ITP/  UNIT, Voluntária do PROBIC); 

Marcel Trindade Cruz (DME - UFS, Bolsista do PIBIC/ UFS); Thyara Louise Lima 

Santos (Curso de Enfermagem - UNIT, Bolsista do PROBIC, ITP / UNIT); Ricardo 

Fakhouri (CCBS/ UNIT, ITP/ UNIT) 

 

(INTRODUÇÃO) A hanseníase é uma infecção causada por Micobacterium leprae  

que afeta tecidos cutâneos e nervosos. A doença pode atingir todas as idades e ambos 

os sexos, manifestando-se em suas formas polares ou intermediárias, de acordo com a 

imunidade do hospedeiro. Este trabalho tem com objetivo avaliar o comprometimento 

neural cutâneo da hanseníase na criança e no adulto.(METODOLOGIA) Após triar 

todos os casos de hanseníase em crianças e em adultos diagnosticados no serviço de 

patologia do Hospital Universitário da UFS, entre os anos de 1991 e 2004, 

selecionou-se todos os casos de lesões em crianças (grupo 1) e um número igual de 

lesões em adultos (grupo 2), estas últimas escolhidas de forma aleatória. Fez-se a 

revisão dos prontuários desses pacientes e das lâminas coradas em HE e Fite-Faraco. 

Realizou-se marcação imuno-histoquímica utilizando a proteína S-100 como 

marcador neural. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) A análise de 22 lâminas 

marcadas pela técnica de immunoperoxidade com proteína S-100 revelou quatro 

padrões diferentes de envolvimento neural. O  padrão de envolvimento do nervo mais 

freqüentemente encontrado foi o infiltrado, correspondendo a 52,63 % do total de 

nervos analisados. Comparando-se o resultado da análise do número de fragmentos 

nervosos acometidos dentre as formas clínico-patológicas, notamos que a intensidade 

do dano neural foi maior na lesão causada pelo pólo tuberculóide, com 94 % de 

comprometimento de filetes nervosos. (CONCLUSÃO) A análise microscópica 

apresentou mais da metade dos fragmentos nervosos cutâneos comprometidos pela 

lesão causada pelo M. leprae; A forma tuberculóide da doença foi a mais lesiva para 

os  nervos dérmicos; O padrão de envolvimento dos nervos mais encontrado foi o 

infiltrado, seguido, respectivamente, pelos padrões: intacto, ausente e fragmentado. 

 

Palavras-chave: hanseníase, nervo, imuno-histoquímica. 
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ANÁLISE MORFOLÓGICA DA MATRIZ EXTRACELULAR NO TENDÃO DE 

AQUILES EM RATOS MACHOS SUBMETIDOS A EXERCÍCIO DE FORÇA 

Rosemeire Dantas de Almeida (Curso de Fisioterapia-GEPAFIS-UNIT- 

rosealmeida1@ig.com.br - professora) Vera Lúcia Corréia Feitosa (Departamento de 

Morfologia – UNIT/UFS- professora) Paula Santos Nunes (Curso de Fisioterapia-

GEPAFIS-UNIT) Teresa Cristina R. Santos Souza(Curso de Fisioterapia-GEPAFIS-

UNIT) Fabrício de Oliveira Lobão(Curso de Fisioterapia-GEPAFIS-UNIT- 

flobao1@hotmail.com) Andréa Nascimento Viana (Curso de Fisioterapia-GEPAFIS-

UNIT-cyssa_fisio@pop.com.br) Fabiana  Sobral Peixoto (Curso de Fisioterapia-

GEPAFIS-UNIT - f_s_p@ig.com.br) (Diego Trindade Almeida (Curso de Fisioterapia-

GEPAFIS-UNIT -diegoklone@hotmail.com) 

 

(INTRODUÇÃO) A função básica do tendão é a de transmitir a força gerada pelo músculo ao 

osso, e, desta maneira, tornar o movimento possível.  Mesmo o tendão sendo um tecido 

pouco vascularizado e com um metabolismo lento, ele apresenta uma capacidade de adaptar 

suas estruturas e propriedades mecânicas a sua demanda funcional. Portanto se a aplicação de 

forças biomecânicas forem mantidas por um tempo suficientemente longo, seria possível 

observar mudanças consideráveis nesse tecido. O exercício físico influencia a maioria dos 

sentidos do corpo melhorando a capacidade funcional enquanto sua redução ou falta 

(sedentarismo) resulta em declínio ou disfunção dos sistemas orgânicos (POWERS, 

HOWLEY, 2000).(OBJETIVO) O propósito desse estudo foi investigar a influência do 

exercício de força nas fibras colágenas da matriz extracelular do tendão de Aquiles, diante do 

pouco conhecimento das adaptações dessa estrutura em nível celular quando submetida às 

forças de compressão.  (METODOLOGIA) Sete ratos machos da linhagem wister  

submeteram-se a um programa de treinamento de seis semanas (3 dias por semana) com 

carga de trabalho de 75% do repetição máxima reajustada semanalmente. Sete ratos serviram 

como grupo controle, para posterior análise comparativa. Os animais foram estimulados a 

executar as séries, através de um eletrodo colocado na cauda e ligado a um eletroestimulador 

tipo Dualpex 961, da Quarker. Após o período de seis semanas de treinamento de força, os 

animais foram anestesiados com Thiopental (0,24 ml/kg) e coletado os tendões de Aquiles da 

pata traseira direita da amostra foram dissecados para a realização da análise morfológica. As 

adaptações dos feixes de colágeno na região de tensão e compressão foram observadas 

através da análise ao microscópio de polarização. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) Os 

resultados obtidas neste trabalho estão de acordo com os encontrados na literatura (COVIZI 

et al, 2001; ESQUISATTO et al, 2003).Os tendões do grupo controle apresentaram um 

aspecto típico de tendão, já nos tendões submetidos ao treinamento, as fibras colágenas 

assumiram várias direções, dando um aspecto desalinhado. Foi observado também que o 

crimp e a birrefrigência foram bem evidentes nos animais que não foram submetidos a 

nenhum tipo de treinamento. (CONCLUSÃO) O presente estudo mostrou então que o 

exercício de força é capaz de alterar a organização molecular das fibras colágenas da matriz 

extracelular de tendões.  
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O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

HOSPITALIZADOS: A EXPERIÊNCIA DA CLASSE DO HOSPITAL 

GOVERNADOR JOÃO ALVES FILHO. Geilde Silva Carvalho Freire (Curso de 

Pedagogia - UNIT, geildescf@hotmail.com; geildescf@yahoo.com.br) e Rita de Cácia 

Santos Souza (Curso de Pedagogia – UNIT, ritacssouza@ibest.com.br). 

 

(INTRODUÇÃO) O propósito do trabalho foi conhecer e analisar o atendimento 

educacional no ambiente hospitalar,ou seja, a experiência do Projeto Anjo Linguarudo 

das Asas Quebradas que Quer Voar, situado no setor de oncologia do Hospital 

Governador João Alves Filho (H.G.J.A.F) na cidade de Aracaju-SE. Para identificar o 

processo de desenvolvimento dessa modalidade de Ensino Especial, conhecida como 

Classe Hospitalar, que visa dar continuidade escolar às crianças e adolescentes que se 

encontram hospitalizados ou em tratamento ambulatorial que estão afastadas da escola 

regular. (METODOLOGIA) A pesquisa é de abordagem qualitativa. Envolveu 

inicialmente, levantamento e estudo bibliográfico, levantamento e análise documental 

para fundamentação teórica sobre a temática; na fase exploratória, procuramos analisar 

o processo pedagógico, no ambiente hospitalar através da modalidade do estudo de 

caso, coletando informações, a partir de observações e das entrevistas realizadas para 

subsidiar esse trabalho. Com o recurso da análise de conteúdos fizemos a descrição e 

análise dos dados coletados para melhor compreender o processo e o funcionamento 

dessa classe. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) Durante todo o processo de 

investigação e, de modo particular, após análise das entrevistas constatamos a 

importância do suporte pedagógico no contexto hospitalar para pessoas com 

necessidades educacionais especiais e sua contribuição para a qualidade de vida dessas 

pessoas e para a continuidade dos seus estudos ao saírem do hospital. Pais, 

alunos/pacientes, educadores e equipe médica ressaltaram inúmeras vezes a importância 

e necessidade de continuidade do projeto. (CONCLUSÃO) Através desta pesquisa 

podemos ressaltar a importância da referida modalidade de ensino especial, que vem 

beneficiar essa clientela que se encontram temporariamente impossibilitados de 

freqüentarem a escola de origem. Bem como as necessidades do reconhecimento dos 

direitos dos mesmos, como também manter as políticas, através de convênio firmado 

entre as Secretarias de Educação e de saúde dos estados ou dos municípios, ou através 

de entidades particulares e ou filantrópicas ou até mesmo com as universidades. 

Portanto, esperamos que o direito de todo paciente em fase escolar seja respeitado e 

atendido; e que essa modalidade de ensino possa ser ampliada a outros hospitais. Bem 

como novos estudos venham divulgar e esclarecer a sociedade sobre esse atendimento 

que, mesmo sendo legalizado por Lei, ainda é pouco divulgado nos meios acadêmicos, 

escolares e pediátricos. 
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A ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA PUERPERAL DO PSF. 

Liliane Almeida Santos (Curso de Enfermagem - UNIT, lili_enf@infonet.com.br), 

Mônica Figueirôa Santana (Curso de Enfermagem - UNIT, wmfs@infonet.com.br), 

Narjara Santos da Silva (Curso de Enfermagem - UNIT, narjara.nana@ibest.com.br), 

Priscilla Alcântara dos Santos (Curso de Enfermagem - UNIT, 

priscillaalcantara@ibest.com.br), Ubiratânia Cardoso Machado (Curso de Enfermagem 

- UNIT,   taniamachado18@bol.com.br, Profª. Esp. Maria da Pureza Ramos de Santa 

Rosa (CCBS - UNIT, purezaramos@hotmail.com).  

 

(INTRODUÇÃO) O puerpério é o período em que o organismo materno retorna a suas 

condições pré-gravídicas e é caracterizado pelas regressões das modificações locais e 

sistêmicas que foram provocadas pela gravidez. Nessa fase, a puérpera pode passar por 

mudanças físicas, fisiológicas e emocionais. O Programa Saúde da Família (PSF) é um 

Programa de Assistência à Saúde implantado em 1994, pelo Ministério da Saúde para 

melhorar a saúde e a qualidade de vida da população. O PAISM propõe um elenco de 

ações básicas que devem atender a mulher de forma integral e integrada, com qualidade, 

em todas as fases da sua vida, dentre elas à assistência ao pré-natal, parto e puerpério. 

Trata-se de uma pesquisa de relevância científica e social, que teve como objetivo 

avaliar à atuação da enfermagem na assistência puerperal do PSF e suas contribuições 

as puérperas. (METODOLOGIA) Trata-se de um estudo de caráter descritivo e 

exploratório realizado em 3 Unidades Básicas de Saúde (UBS) selecionadas 

aleatoriamente, localizadas nos bairros Luzia, Ponto Novo e Industrial do município de 

Aracaju-SE, utilizando puérperas das microrregiões descritas, das quais foram 

entrevistadas 20, através de roteiro semi-estruturado. Os dados foram analisados através 

de métodos comparativo, estatístico e hipotético-dedutivo. Gráficos foram elaborados 

para uma melhor visualização e compreensão dos dados. (RESULTADOS E 

DISCUSSÃO) Com a coleta de dados foi constatada que 90% das puérperas receberam 

assistência. A equipe de enfermagem está integrada as puérperas para dar assistência e 

orientação, que as ajudam com o cuidado ao recém-nascido, com seu bem-estar e como 

obter uma rápida recuperação. A equipe é formada por enfermeiros e agentes 

comunitários de saúde. Das 20 puérperas, 70% declararam já ter recebido assistência e 

orientação de ambos. À assistência às pacientes pode ser prestada na UBS e/ou em 

domicílio. 40% recebeu na própria residência e na unidade. As orientações recebidas 

por grande parte das puérperas foram quanto ao sangramento, ao coto umbilical e ao 

aleitamento materno. (CONCLUSÃO) Observou-se durante a pesquisa, o quanto foi 

imprescindível a orientação da equipe de enfermagem à puérpera em todas as fases do 

puerpério. Através de perguntas, conseguiu-se identificar quais foram às orientações 

recebidas pela puérpera e a sua importância. Constatou-se a necessidade de um maior 

esclarecimento pela equipe de enfermagem à puérpera, levando informações como: 

aleitamento materno adequado (postura), regurgitamento e fissuras mamárias, 

inflamação da incisão cirúrgica, e para os RNs, cuidados com o bebê e cuidados no 

puerpério em geral. Através dessas visitas surgiu uma maior interação entre o paciente e 

o profissional (enfermeiro), facilitando o trabalho, e proporcionando confiabilidade e 

bem-estar a puérpera.  

 

Palavras-chave: enfermagem, assistência puerperal, programa de saúde da família. 
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ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO E NO TRATAMENTO DE 

ÚLCERA DE PRESSÃO Liliane Almeida Santos (Curso de Enfermagem - UNIT, 

lili_enf@infonet.com.br), Mônica Figueirôa Santana (Curso de Enfermagem - UNIT, 

wmfs@infonet.com.br), Profª. Esp. Maria da Pureza Ramos de Santa Rosa (CCBS - 

UNIT, purezasantarosa@uol.com.br). 

 

(INTRODUÇÃO) A úlcera de pressão (UP) decorre da compressão e a conseqüente 

falta de oxigenação e nutrição dos tecidos . A incidência da UP terá um risco  maior em 

pacientes com uma diminuição da mobilidade e que permanecem por longos períodos 

na mesma posição, principalmente quando a área comprimida fica próxima a 

proeminências ósseas. Freqüentemente, o surgimento de UP ocorre por falta de 

observação e/ou o cuidado de se oferecer ajuda para mudar de posição. Esta pesquisa de 

importância científica e social teve como principal objetivo investigar a atuação da 

equipe de enfermagem na prevenção e tratamento de úlcera de pressão. 

(METODOLOGIA) O local escolhido para a realização da pesquisa foi um Hospital 

público de grande porte, localizado na cidade de Aracaju/SE. Os dados foram coletados 

através de preenchimentos de formulários em entrevistas com quinze profissionais da 

saúde.Além da experiência acadêmica, o presente estudo visa contribuir de uma maneira 

geral, na prevenção do surgimento de UP, a fim de que haja uma sensibilização da 

equipe de enfermagem quanto a esse problema. Os métodos utilizados para a análise dos 

dados foram: comparativo, estatístico e hipotético-dedutivo. O roteiro elaborado para a 

entrevista continha perguntas de caráter qualitativo. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) 

Foi verificado que 100% dos profissionais de saúde entrevistados, já haviam realizado 

cuidados em pacientes com úlcera de pressão. 53,3% do total de profissionais que 

responderam ao formulário afirmaram realizar mudança de decúbito freqüentemente e 

curativo das úlceras de acordo com a prescrição médica. 40% dos profissionais apenas 

orientavam os familiares a fazerem essa mudança, seja por falta de tempo, ou pelo 

grande número de pacientes prostrados, passavam para os acompanhantes a 

responsabilidade da mudança de decúbito. 100% dos profissionais informaram conhecer 

a importância da mudança de decúbito na prevenção da UP.  20% alegaram a utilização 

do colchão casca de ovo para melhorar o conforto destes pacientes. (CONCLUSÃO) 

Foi constatado durante a pesquisa, o quanto é imprescindível a realização da mudança 

de decúbito e outras técnicas para a prevenção e o tratamento. Apesar de todos os 

profissionais questionados terem conhecimentos das técnicas adequadas para a 

prevenção e o tratamento de úlceras de pressão, foi constatado que além do 

conhecimento, é necessário, principalmente, maior disponibilidade de tempo para a 

realização destas técnicas ou procedimentos e também, um maior número de 

profissionais para atenderem os pacientes necessitados da forma adequada. Assim, 

atingimos nosso objetivo de investigar a atuação da equipe de enfermagem na 

prevenção e tratamento da úlcera de pressão em pacientes debilitados fisicamente. 

 

Palavras-chave: úlcera de pressão, equipe de enfermagem, prevenção. 
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AVALIAÇÃO DA REDUÇÃO DO ÍNDICE DE BIOFILME BACTERIANA DOS 

PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENTAL PARTICIPANTES DE 

PROGRAMA PREVENTIVO-EDUCATIVO. Tatiana Longuinhos Vallagão (Curso de 

Odontologia-UNIT, tatyvallagao@click21.com.br), Cristiane Costa da Cunha Oliveira 

(Professora da disciplina Odontologia Social e Preventiva da UNIT-Aracaju/SE, 

Doutora em Saúde Coletiva pela FOP/UPE, criscunhaoliva@yahoo.com.br) 

 

(INTRODUÇÃO) O planejamento das atividades de atenção à saúde sejam elas 

preventivas, educativas ou curativas, numa abordagem individual ou coletiva, necessita 

ser baseado em informações e dados, fornecendo um panorama da quantidade e da 

intensidade com que um determinado problema atinge diferentes grupos que compõem 

a população à qual se destina o programa de atendimento. Os serviços de saúde devem 

atuar com programas de promoção da saúde, que inclui informação, educação e 

comunicação massivas e de qualidade, assim com a mobilização do esforço inter-

setorial no enfrentamento de problemas originados não só no contexto biológico e 

individual, mas também nos componentes sociais, econômicos e culturais da sociedade 

É importante fornecer a população informações sobre as causas e conseqüências das 

doenças bucais mais comuns, no entanto,  deve-se saber que a informação por si só, não 

é capaz de promover mudanças comportamentais. O objetivo deste  programa  foi 

realizar um trabalho preventivo-educativo com os docentes de uma escola da rede 

municipal de ensino e após aplicação do primeiro semestre do programa, avaliar sua 

eficiência, através da verificação da redução do biofilme nos professores. 

(METODOLOGIA) Foram examinados 06 docentes do período vespertino, do Centro 

Social N. S. Aparecida – Escolinha Planeta Azul, na cidade de Aracaju-SE. Estes 

docentes, participantes da pesquisa, tiveram instruções de higiene oral e informações a 

respeito dos cuidados com os dentes. Avaliou-se a qualidade da escovação através da 

evidenciação do biofilme.Utilizou-se o índice de Performance em Higiene do Paciente 

(PHP) para a obtenção de dados. Foram realizadas duas evidenciações com 

quantificação do biofilme no início e final do semestre e semanalmente palestras, 

dinâmicas e jogos educativos direcionadas aos professores. (RESULTADOS E 

DISCUSSÃO) Foram realizadas durante o semestre duas evidenciações, obtendo-se 

médias gerais do índice PHP dos bimestres (3,216 e 2.233), que foram consideradas 

regulares, confirmando-se no final do semestre a necessidade de  aumento da eficiência 

das atividades de promoção de saúde bucal com ênfase na educação e saúde para os 

professores da escola estudada, elementos fundamentais para multiplicar e difundir o 

conhecimento, com maior atenção aos fatores sociais envolvidos. (CONCLUSÃO) De 

acordo com as médias bimestrais obtidas entre esses docentes, evidencia-se que não 

houve melhora no padrão de higiene bucal ,pois a  maioria dos professores testados da 

escola estudada continuou com índice regular de placas visíveis mesmo após aplicação 

semestral do programa. O resultado evidenciou que existe a necessidade da 

continuidade do programa de saúde bucal, voltado para os professores  no semestre 

seguinte com esperada melhoria da eficiência do programa. 

  

Palavras-chave: placa bacteriana, índice, promoção de saúde. 
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AVALIAÇÃO DE DIFERENTES TRATAMENTOS NA ASSEPSIA DE 

EXPLANTES DE MANGABA. Lidiane de Oliveira (Curso de Química-CEFET, 

anelidi@ubbi.com.br), Giuseppe Serra Seca Vieira (Agronomia-UFS/Embrapa 

Tabuleiros Costeiros, giuseppe@cpatc.embrapa.br), Ana da Silva Ledo (Embrapa 

Tabuleiros Costeiros, analedo@cpatc.embrapa.br) e Sarah B. S. C. Barboza 

(DEAGRO/Embrapa Tabuleiros Costeiros, sarah@cpatc.embrapa.br) 

 

(INTRODUÇÃO) A micropropagação é uma técnica que permite produzir material em 

larga escala, em curto espaço de tempo e com valor sanitário superior. Porém, uma das 

maiores dificuldades no estabelecimento in vitro de espécies lenhosas está na obtenção 

de tecidos livres de contaminação por fungos e bactérias. O tipo e tamanho do explante 

e o uso de agentes germicidas, são fundamentais para a redução da contaminação dos 

explantes durante o estabelecimento in vitro. O trabalho teve como objetivo estabelecer 

um método de desinfestação de explantes nodais oriundos de plantas adultas de 

mangaba (Hancornia speciosa Gomes). (METODOLOGIA) Segmentos nodais obtidos 

a partir de ramos jovens foram lavados com detergente, imersos em solução de 

fungicida benlate 5 g/L e submetidos aos seguintes tratamentos: T1-Imersão em solução 

de acetona a 10% por 1 minuto, em álcool etílico 70% por 10 minutos e em hipoclorito 

de sódio  2-2,5% por 10 minutos; T2-Imersão em álcool etílico a 70% por 60 segundos 

e hipoclorito de cálcio 1,5% por 10 minutos; T3-Imersão em álcool etílico a 70% por 60 

segundos e hipoclorito de sódio 1% por 10 minutos; sendo estas etapas intercaladas por 

lavagens com água estéril. Em seguida, os explantes foram inoculados em frascos 

contendo 20mL de meio MS (Murashige  Skoog,1962), com e sem benlate 500 mg/L. 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com seis tratamentos (T1, T2 

e T3 combinados com ausência ou presença do fungicida no meio de cultura), com 

quatro repetições e cinco frascos por unidade experimental. Foram avaliadas a 

percentagem de explantes contaminados e oxidados aos sete dias de inoculação. 

(RESULTADOS E DISCUSSÃO) Na avaliação foram observadas 100% de oxidação e 

86,67% de contaminação. Em todos os tratamentos que houve a presença de fungicida 

no meio de cultura foi observada apenas ação bacteriana e na ausência do fungicida 

houve contaminação fúngica e bacteriana. Apesar da alta percentagem de contaminação 

dos explantes, a adição de fungicida no meio de cultura é determinante para o controle 

de fungos. (CONCLUSÃO) Novos estudos, com ênfase ao tratamento dos explantes e 

adição de antibióticos no meio de cultura para o controle da ação de bactérias, deverão 

ser conduzidos para o estabelecimento de um protocolo de assepsia de explantes. 

  

Palavras-chave: cultura de tecidos, Hancornia speciosa, micropropagação. 
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AVALIAÇÃO DO ESTADO MOTIVACIONAL PARA HIGIENE BUCAL EM 

ESCOLARES DE 8 A 10 ANOS FRENTE À UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS 

COGNITIVO-COMPORTAMENTAIS. Verônica Batista de Souza (Acadêmica do 9º 

período do curso de odontologia, da UNIT – Aracaju/SE e bolsista do Programa de 

Iniciação Científica – PIBIC, www.verokey@bol.com.br), Cristiane Costa da Cunha 

Oliveira (Professora da disciplina Odontológica Social e Preventiva da UNIT – 

Aracaju/SE e Doutora em Saúde Coletiva pela FOP/UPE, 

www.criscunhaoliva@yahoo.com.br). 

 

(INTRODUÇÃO) Quando se fala de qualidade de vida, não se pode dizer que a mesma 

exista quando a saúde está comprometida, principalmente quando se trata da saúde 

bucal do brasileiro. Criou-se então a necessidade de investigar de que forma, a 

introdução de técnicas cognitivo-comportamentais como mediadora pode conduzir a 

redução dos índices clínicos de biofilme dentário em escolares numa faixa etária entre 8 

a 10 anos de uma escola da rede pública do município de Aracaju-SE. 

(METODOLOGIA) Foram escolhidos 50 discentes do ensino fundamental da 

instituição pesquisada, sendo estes divididos aleatoriamente em dois grupos de 25 

alunos cada: grupo controle (GC) e grupo teste (GT). O grupo controle (GC) recebeu 

instruções básicas de higiene oral, enquanto que o grupo teste (GT), além do 

procedimento padrão, recebeu duas sessões semanais de aproximadamente 20 minutos 

de duração, de técnicas cognitivo-comportamentais: auto-monitoramento; manejo de 

contingências; controle de estímulos; planos de metas; e reforço. Todos os participantes 

envolvidos no estudo foram submetidos ao pré-teste e ao pós-teste (resultado parcial), 

sendo examinados clinicamente quanto ao índice de Performance em Higiene do 

Paciente (PHP). (RESULTADOS E DISCUSSÃO) Foram feitas comparações dos 

níveis de biofilme dentário para o grupo teste (GT) e grupo controle (GC), através das 

evidenciações iniciais e finais (parciais) para ambos, obtendo os seguintes resultados: 

para o grupo teste inicial (GTI), obteve-se média de 2,18 faces dos dentes coradas, 

enquanto que para o grupo teste final (GTF), obteve-se média de 1,74. Para o grupo 

controle inicial (GCI), obteve-se média de 2,39 faces dos dentes coradas, obtendo para o 

grupo controle final (GCF) média de 1,94. Com a aplicação das técnicas cognitivo-

comportamentais, pode-se observar uma sutil melhora para o grupo teste (GT), sendo 

que o grupo controle (GC) também apresentou uma pequena redução dos índices de 

biofilme dentário com aplicação de noções básicas de higiene oral. (CONCLUSÃO) 

Ocorreu uma pequena melhora nos índices parciais de biofilme dentário para o grupo 

teste (GT) em comparação ao grupo controle (GC), verificando assim a necessidade de 

dar seqüência ao estudo para comprovar a eficácia da aplicação de técnicas para 

mudanças de comportamento. 

 

Palavras-chave: saúde-bucal, escolares, índice – PHP. 
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AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS DE 1 A 5 ANOS NO 

BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU-SE (2003-2004) Acácio R. Trindade*, Anúsia 

O. Gonçalves* (anusia_gonc@yahoo.com.br), Gilza S. dos Santos*, Lasiene F. da 

Silva *, Leane R. Fontes * Maria da Pureza Ramos de Santa Rosa ** 

(enfermagem@unit.br) *Acadêmicos de enfermagem – UNIT ** Professora de 

enfermagem – UNIT 

 

(INTRODUÇÃO) A desnutrição é uma doença, geralmente, associada à população 

carente e que atinge mais crianças que adultos, no qual o afetado tem baixo teor 

nutritivo em seu organismo. A carência nutricional infantil está presente em quase todo 

o país, atingindo principalmente a região Nordeste em crianças de 1 a 5 anos de idade. 

Esse tipo de deficiência pode levar as crianças à morte no primeiro ano de vida e, 

quando não mortas, deixa seqüelas muitas vezes irreparáveis, tais como: raquitismo, 

atraso intelectual, perda do paladar e olfato, hemorragias, problemas psicossociais, 

dentre outros. Em Sergipe, até o ano de 2000, a cada 1000 crianças nascidas vivas 34 

morriam com menos de um ano. Após a implantação do Programa de Saúde da Família 

(PSF) foi verificada uma redução de mortalidade infantil em todo o Brasil. A pesquisa 

objetivou descrever o estado nutricional das crianças de 1 a 5 anos de idade num bairro 

pobre da capital Aracaju, no período 2003-2004. (METODOLOGIA) Trata-se de um 

estudo descritivo que teve como instrumento de pesquisa um questionário aplicado em 

visitas domiciliares, contendo questões relacionadas ao crescimento/desenvolvimento da 

criança, sua alimentação, e condições sociais. Para avaliar o estado nutricional das 

crianças, foram utilizadas as medidas antropométricas (peso/altura) das crianças. O 

universo da pesquisa correspondeu a 3 regiões do bairro Santa Maria, padronizadas pelo 

PSF como áreas Rosa, Laranja e Verde. Como amostra, foram escolhidas aleatoriamente 

40 famílias, somando um total de 120 crianças. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) Os 

resultados obtidos mostram que 70% das crianças nasceram com peso superior a 2.500g. 

Durante a pesquisa, verificou-se que 15% do total se encontravam desnutridas. Em 

todos os casos, de desnutrição, as crianças não foram amamentadas ou a amamentação 

foi realizada num período inadequado. Além disso, a alimentação dessas crianças é 

pobre em proteínas ou em nutrientes suficientes para esta fase. 40% das famílias vivem 

com menos de um salário mínimo e 15% vive com um salário. 76,40% dos chefes de 

família se encontram desempregados. Esses números comprovam que a desnutrição da 

comunidade está ligada à condição de pobreza e a ausência de condição de saúde. 

Embora, o PSF assista essas comunidades e tenha melhorado suas condições de saúde 

atuais, ainda existe uma carência sócio-econômica que leva a essa situação. 

(CONCLUSÃO) A comunidade necessita de orientações sobre a importância de uma 

alimentação nutritiva. O aleitamento materno, que é o primeiro e grande alimento no 

combate às doenças infantis, é outro ponto que deve ser abordado e reforçado para que 

se destruam os mitos em torno desse assunto. Pois se observou que as crianças que 

foram adequadamente amamentadas não apresentaram desnutrição.  
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AVALIAÇÃO DOS  INDICADORES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DE BARRA 

DOS COQUEIROS NO ANO DE 2004. Valmira dos Santos ( Curso de Enfermagem - 

UNIT e  NSA/ITP/UNIT, valmira_santos@unit.br ). Kelly Jéssica T. Costa ( Curso de 

Enfermagem-UNIT e NSA/ITP/UNIT, kellytcosta@superig.com.br). Lívia Andrade ( 

Curso de Enfermagem,-UNIT e NSA/ITP/UNIT, livia_enfermagem@hotmail.com). 

Rafaella Ribeiro (Curso de Enfermagem - UNIT e NSA/ITP/UNIT, 

rafassouza@hotmail.com). Marieta Cardoso Gonçalves  (Curso de Enfermagem - UNIT 

e  NSA/ITP/UNIT, marietagoncalves@ibest.com.br).  

 

(INTRODUÇÃO) Documentos oficiais que normatizam o Programa Saúde da Família 

prescrevem intervenções  para além das práticas curativas, aproximando-se da 

promoção da saúde individual e coletiva. Prescreve também a análise sistemática da 

situação de saúde e o acompanhamento de indicadores padronizados, capazes de medir, 

de forma sintética, aspectos relevantes do estado de saúde da população e a sua 

correlação com fatores condicionantes e determinantes, devendo ser monitorados. Este 

estudo foi desenvolvido na Barra dos Coqueiros, município integrante da região 

metropolitana de Aracaju, localizado em frente à capital sergipana, com uma população 

de 17. 807 habitantes. O sistema Local de Saúde é composto por 05(cinco) equipes de 

Saúde da Família, responsáveis pela Atenção Básica ou os cuidados primários de saúde, 

conjunto integrado de ações básicas, articulado a um sistema de promoção e assistência 

integral à saúde. O estudo teve como objetivo avaliar os indicadores de saúde da 

população da Barra dos Coqueiros, no  período de janeiro a dezembro de 2004. 

(METODOLOGIA) Estudo exploratório, realizado no primeiro trimestre de 2005. Os 

indicadores utilizados referem-se às seguintes categorias:  mortalidade, morbidade, 

fatores de risco, e de cobertura. Os indicadores selecionados  foram: número de óbitos 

infantil, pré-natal com mais de quatro consultas, razão de citologia oncótica, prevalência 

de hipertensão e diabetes. As fontes utilizadas foram os sistemas de informações e os 

bancos de dados disponíveis em âmbito nacional. Os dados foram analisados por meio 

da análise estatística descritiva. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) Analisando o 

sistema de informações da atenção básica, observou-se uma redução no número de 

óbitos infantis, 18,3 óbitos para cada mil nascidos vivos; com relação ao pré-natal, 

sinaliza melhora na assistência, tendo em vista que 92,7% dos nascidos vivos as mães 

realizaram mais de quatro consultas; na prevenção do câncer cervico uterino, a razão de 

citologia oncótica de um exame de lámina para cada 19 mulheres, na faixa etária de 25-

59 anos; as coberturas de hipertensos, 43,8%, e de diabeticos, 53,7% demonstram a 

fragilidade na busca ativa de grupos de risco. (CONCLUSÃO) Análise dos dados 

evidencia melhoria dos indicadores de resultados, como a redução do número de óbitos 

em menores de ano, resultante do trabalho das equipes do Saúde da Família,  com a 

clientela doente, e revelam os obstáculos enfrentados pelos mesmos atores, na busca da 

adesão de uma clientela aparentemente sadia. (PROBIC/UNIT). 
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AVALIAÇÃO DOS PACIENTES PORTADORES DE FRATURA FACIAL 

ATENDIDOS NO SETOR DE TRAUMA DO HOSPITAL GOV. JOÃO ALVES 

FILHO. Cléa Núbia Albuquerque Santos (Curso de Odontologia – UNIT, 

cleanubia@ig.com.br), Juliana Ribeiro Lopes (Curso de Odontologia – UNIT, 

alleria@click21.com),  Ricardo Wathson Feitosa de Carvalho (Curso de Odontologia – 

UNIT, wathson@ig.com.br), José Carlos Pereira (Orientador – DOD/UNIT, 

jcpereira@unit.br)  

 

(INTRODUÇÃO) As fraturas faciais são aquelas que acometem o complexo maxilo-

facial e, portanto, interfere tanto na função como na estética da face. Observando a alta 

incidência de tal injúria, foi realizado o presente estudo epidemiológico das fraturas de 

face no serviço de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial do setor de Trauma do 

Hospital Governador João Alves Filho (H.G.J.A.F.) no município de Aracaju, estado de 

Sergipe, com o objetivo de demonstrar e avaliar os índices epidemiológicos dos 

pacientes portadores de tais injúrias. (METODOLOGIA) O presente trabalho se 

constituiu de pesquisa de campo, de natureza quantitativa onde a população estudada foi 

de pacientes portadores de fratura do complexo maxilo-facial tratados no Hospital 

Governador João Alves Filho (H.G.J.A.F.), utilizando uma amostra de 293 pacientes 

atendidos pelo serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial do setor de traumatologia, durante 

o período de janeiro de 2002 a dezembro de 2004. Esta pesquisa foi previamente 

aprovada pela Comissão de Ética Médica do H.G.J.A.F. Para coleta dos dados foram 

analisados os prontuários dos pacientes por três acadêmicos de Odontologia, utilizando 

questionário previamente elaborado, contendo questões específicas, tais como: gênero, 

faixa etária, procedência, etiologia das fraturas e diagnóstico. Posteriormente os dados 

foram tratados estatisticamente, de forma quantitativa, utilizando o programa Excel – 

2003 (Microsoft), obtendo assim, resultados de freqüência relativa dos aspectos 

abordados citados anteriormente. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) Após obtenção e 

análise estatística dos dados observou-se que o gênero masculino foi o mais acometido 

(252 casos - 86%), sendo de 21 a 30 anos a faixa etária mais acometida, com 119 casos 

(40,6%). Em 190 casos (64,85%) os pacientes eram procedentes do interior do estado. A 

etiologia mais freqüente foi acidente automobilístico, com 54 casos (18,5 %), seguido 

de queda ao solo com 35 casos (11,90%), agressão física com 31 casos (10,6%) e 

outros, sendo a mandíbula o segmento ósseo acometido com maior freqüência (91 casos 

- 31%), seguido pelo complexo zigomático com 89 casos (30,4%), dentre outros. 

(CONCLUSÃO) Ao final da pesquisa, concluímos que os pacientes mais acometidos 

eram do gênero masculino, de faixa etária de 21 a 30 anos, sendo a procedência 

interiorana a de maior freqüência. O diagnóstico na maioria dos casos foi fratura de 

mandíbula, ficando o acidente automobilístico como a etiologia de maior prevalência. 

Esta pesquisa embasa ainda mais os inúmeros estudos que têm indicado uma grande 

freqüência de fraturas de face em nosso país. Fatores como o aumento do número de 

veículos motorizados, armas de fogo, agressão interpessoal, condição sócio-econômica-

cultural dentre outros tem contribuído para o aumento da freqüência de fraturas maxilo-

faciais, assim devendo da maior atenção a esses fatores, afim de prevenir tais injúrias. 
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BIOLOGIA REPRODUTIVA DO TUBARÃO-ESTRELA Rhizoprionodon porosus 

(POEY, 1861) NO LITORAL DO ESTADO DE SERGIPE. Thiago Silveira Meneses 

(Curso de Pós-graduação Lato sensu em Gestão Ambiental – FANESE e Grupo de 

Estudo de Elasmobrânquios de Sergipe, thiago_gees@hotmail.com), Fabio Neves 

Santos (Curso de Pós-graduação Lato sensu em Saúde Pública – UNIT, Grupo de 

Estudo de Elasmobrânquios de Sergipe, fabioneves_gees@hotmail.com) e Celia 

Waylan Pereira (Curso de Pós-graduação Lato sensu em Saúde Pública – UNIT, Grupo 

de Estudo de Elasmobrânquios de Sergipe, celiway@bol.com.br). 

 

(INTRODUÇÃO) O tubarão-estrela é uma espécie de pequeno porte, que habita águas 

costeiras ao longo de todo o litoral brasileiro, sendo uma espécie importante para as 

pescarias artesanais. Com o objetivo de conhecer aspectos relacionados a biologia 

reprodutiva da espécie, foram estudados espécimes capturados por espinhel de fundo na 

Praia do Mosqueiro, entre os meses de março e abril de 2004. (METODOLOGIA) 

Foram capturados e analisados 45 espécimes, dos quais 22 (ou 48,9%) eram machos 

com comprimento total variando entre 427 e 935 mm e 23 (ou 51,1%) eram fêmeas com 

comprimento total variando entre 448 e 959 mm. Nas fêmeas, condições de ovários, 

glândulas oviducais e úteros foram observados, além de que em grávidas, o sexo e 

comprimento dos embriões foram obtidos. Nos machos, foi medido ao comprimento do 

clásper externo e o grau de desenvolvimento do clásper foi analisado. (RESULTADOS 

E DISCUSSÃO) Dentre as fêmeas, 7 (30,4%) eram juvenis variando entre 448 e 685 

mm de comprimento total, caracterizadas por órgão sexuais pouco desenvolvidos e sem 

atividade vitelogênica nos ovários, 7 (30,4%) eram pré-ovulatórias variando entre 626 e 

947 mm de comprimento total, caracterizadas por conterem ovócitos vitelogênicos nos 

ovários medindo entre 6 e 22 mm de diâmetro e úteros vazios, 2 (8,8%) estavam 

ovulando variando entre 680 e 956 mm de comprimento total e eram caracterizadas pela 

presença de ovos no oviduto e contento ovócitos vitelogênicos medindo entre 15 e 22 

mm de diâmetro e 7 (30,4%) estavam grávidas medindo entre 864 e 959 mm de 

comprimento total e caracterizadas pela presença de embriões nos úteros. Foi observada 

atividade vitelogênica apenas no ovário esquerdo e o simultâneo desenvolvimento de 

ovócitos no ovário de fêmeas em gestação, o que indica que as fêmeas estão prontas 

para uma nova ovulação assim que acontece o parto. A fecundidade ovariana variou 

entre 1 e 7 ovócitos e a fecundidade uterina variou de 2 e 5 embriões numa proporção 

sexual de 0,57:1 (8 machos; 14 fêmeas). Dos machos analisados, 1 (4,5%) era neonato 

medindo 427 mm caracterizado pela cicatriz do cordão umbilical aberta, 8 (36,4%) eram 

juvenis medindo entre 487 e 719 mm e tinham cláspers flexíveis com comprimento 

externo variando entre 11 e 61 mm e 13 (59,1%) eram adultos medindo entre 707 e 935 

mm) e tinham cláspers calcificados e rígidos medindo entre 60 e 71 mm. 

(CONCLUSÃO) Os dados, embora iniciais sugerem que a maturação sexual das fêmeas 

ocorrem entre 600 e 700 mm de comprimento total e dos machos entre 650 e 750 mm 

de comprimento total, mas é altamente necessário realizar amostragens dos demais 

meses para que possa ter dados mais fidedignos e delineamento do padrão de ocorrência 

da espécie. (GEES). 
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CAPTURA DE NEONATOS E JUVENIS DO TUBARÃO-GALHA-PRETA, 

Carcharhinus limbatus (MÜLLER & HENLE, 1839)  POR REDE DE EMALHE DE 

SUPERFÍCIE NO LITORAL SUL DE SERGIPE Fabio Neves Santos
1
; Celia Waylan 

Pereira*
1
(celinha_gees@hotmail.com); Thiago Silveira Meneses

1 

1 
Grupo de Estudo de Elasmobrânquios de Sergipe - GEES 

 

(INTRODUÇÃO) O tubarão-galha-preta Carcharhinus limbatus é uma espécie pelágica 

oceânica e costeira, circunglobal nos mares tropicais e subtropicais, ocorrendo ao longo 

de toda a costa brasileira, sendo comum a presença de espécimes juvenis ao longo de 

praias. O objetivo deste trabalho foi analisar os dados referentes a captura de neonatos e 

juvenis do tubarão-galha-preta, Carcharhinus limbatus por rede de emalhar de 

superfície na Praia do Mosqueiro, litoral sul de Sergipe, durante os meses de verão de 

2003. (METODOLOGIA) Entre os meses de janeiro e fevereiro foram monitorados 11 

desembarques da embarcação Maradona, sediada na Praia do Mosqueiro, que operou 

com uma rede de emalhe de superfície. Foram capturados 129 espécimes e 273,5 kg de 

tubarões, dos quais 27 (20,8%) e 45,6 kg (16,7%) eram da espécie Carcharhinus 

limbatus. Entre a captura desta espécie, 11 espécimes (40,7%) eram machos e 16 

(59,3%) eram fêmeas. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) O comprimento total dos 

exemplares variou entre 633 e 724 mm, mas a captura incidiu principalmente na classe 

de tamanho compreendida entre 651 e 700 mm de comprimento total. A classificação 

com relação ao estágio de desenvolvimento mostrou que 86,2% dos espécimes eram 

neonatos, 14,8% eram juvenis e nenhum adulto. (CONCLUSÃO) Os dados encontrados 

corroboram com os existentes na literatura com relação ao padrão de ocorrência dos 

neonatos durante os meses de verão em águas rasas, sugerindo ser esta época em que as 

fêmeas põem seus filhotes e que estes sofrem os impactos da pesca costeira, o que pode 

estar depredando suas populações. 
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A CAPTURA DE TUBARÃO-FLAMENGO, Carcharhinus acronotus (POEY, 1861) 

POR ESPINHEL DE FUNDO NO LITORAL SUL DE SERGIPE. Thiago Silveira 

Meneses (Curso de Pós-graduação Lato sensu em Gestão Ambiental – FANESE e 

Grupo de Estudo de Elasmobrânquios de Sergipe, thiago_gees@hotmail.com), Celia 

Waylan Pereira (Curso de Pós-graduação Lato sensu em Saúde Pública – UNIT, Grupo 

de Estudo de Elasmobrânquios de Sergipe, celiway@bol.com.br) e Fabio Neves Santos 

(Curso de Pós-graduação Lato sensu em Saúde Pública – UNIT, Grupo de Estudo de 

Elasmobrânquios de Sergipe, fabioneves_gees@hotmail.com). 

 

(INTRODUÇÃO) O tubarão-flamengo, Carcharhinus acronotus é uma espécie costeira 

de médio porte que habita as águas tropicais e subtropicais do Atlântico Ocidental, 

ocorrendo no Brasil desde o Amapá até o Estado de São Paulo, sendo comum sobre a 

plataforma continental em fundos de areia, lama e corais. (METODOLOGIA) Foram 

analisados os dados referentes à captura desta espécie na pesca por espinhel de fundo 

desde junho de 2002 a fevereiro de 2005, realizada por embarcação artesanal sediada na 

Praia do Mosqueiro, litoral sul de Sergipe. Os espécimes foram identificados quando à 

espécie e sexo e mensurados quanto ao comprimento e peso total. (RESULTADOS E 

DISCUSSÃO) Dos 857 tubarões capturados neste período, 24 espécimes foram de 

Carcharhinus acronotus, o que representou 2,8% de todos tubarões capturados. Dentre 

os 39 exemplares das espécies do gênero Carcharhinus ocorrentes nas capturas, o 

tubarão-flamengo correspondeu a 61,5%. Dos 24 exemplares, 10 (ou 41,7%) eram 

machos medindo entre 701 e 1.217 mm de comprimento total e 14 (ou 58,3%) eram 

fêmeas medindo entre 589 e 1.292 mm de comprimento total, estabelecendo uma 

proporção sexual de 0,7:1 (10 machos:14 fêmeas). Os meses com maiores capturas 

foram abril e julho. Cerca de 50% da captura desta espécie foi composta por espécimes 

com comprimento total inferior a 1.000 mm e mais 20,8% na faixa de comprimento 

entre 1.000 e 1.100 mm, que segundo a literatura seria o tamanho de maturação sexual 

da espécie. (CONCLUSÃO) O tubarão-flamengo é a espécie do gênero Carcharhinus 

mais comum nas capturas com espinhel de fundo, sendo a captura composta 

basicamente por espécimes juvenis e em maturação sexual. (GEES). 
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CAPTURA DE TUBARÕES Rhizoprionodon spp. PELA PESCA ARTESANAL COM 

ESPINHEL DE FUNDO NO LITORAL SUL DE SERGIPE Celia Waylan 

Pereira*
1
(celinha_gees@hotmail.com);

 
Fabio Neves Santos

1
; Thiago Silveira Meneses

1 

1 
Grupo de Estudo de Elasmobrânquios de Sergipe – GEES 

 

(INTRODUÇÃO) O gênero Rhizoprionodon é composto por sete espécies de tubarões 

de pequeno porte no mundo, das quais duas são conhecidas no litoral brasileiro. Por se 

tratarem de espécies costeiras, com ampla distribuição, são importantes para a pesca 

artesanal. (METODOLOGIA) Foram acompanhados desembarques de uma embarcação 

artesanal que opera com espinhel de fundo, desde julho de 2002 até fevereiro de 2005. 

Os tubarões foram identificados quanto à espécie e o sexo e mensurados e pesados 

quanto ao comprimento e peso total, respectivamente. (RESULTADOS E 

DISCUSSÃO) Dentre os 857 tubarões capturados, 813 (ou 94,8%) pertenciam ao 

gênero Rhizoprionodon. O tubarão-estrela, Rhizoprionodon porosus, foi representado 

por 636 espécimes (ou 78,2% dos tubarões do gênero capturados), onde 269 eram 

machos e 367 fêmeas, revelando uma proporção sexual de 0,73:1 (269m;367f). Animais 

de todas as classes de comprimento foram capturados e o comprimento total variou 

entre 392 e 1.131 mm, com maior pico nas classes entre 651 e 750 mm. Dentre as 

fêmeas, 118 estavam prenhes. O tubarão-macaxeira, Rhizoprionodon lalandii, foi 

representada por 134 espécimes (ou 16,5% dos tubarões do gênero capturados), com 65 

machos medindo entre 519 e 653 mm de comprimento total e 69 fêmeas medindo entre 

525 e 733 mm de comprimento, das quais 31 estavam prenhes. Em 43 indivíduos, não 

foi possível a identificação da espécie. A captura de Rhizoprionodon porosus ocorreu ao 

longo de todos os meses do ano, com picos para os meses de março e abril, que pode ser 

reflexo do maior esforço da pescaria, enquanto que Rhizoprionodon lalandii ocorreu 

apenas nas capturas durante o primeiro semestre. (CONCLUSÃO) Os tubarões do 

gênero Rhizoprionodon, diferente de outras localidades, que são capturados basicamente 

com redes de emalhe, constituem recursos pesqueiros importantes na pesca artesanal 

que opera com o espinhel de fundo em águas costeiras no litoral sergipano. A captura de 

espécimes juvenis e fêmeas prenhes sugere que a área estudada seja importante para o 

ciclo reprodutivo destas espécies. 
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CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DAS FARINHAS DE MANDIOCA 

PRODUZIDAS NO ESTADO DE SERGIPE. Juliano Éverton Teixeira de Castro 

(Curso de Farmácia-UNIT, LPA/ITP/UNIT, julianoeverton@yahoo.com.br), Juliana 

Damasceno Ferreira Barbosa (Curso de Farmácia-UNIT, LPA/ITP/UNIT, 

julifarmacia@yahoo.com.br), Ana Angélica dos Santos (LPA/ITP/UNIT, 

angellfaro@yahoo.com.br), André Luis Dantas Ramos (LPA/ITP/UNIT, 

aldramos@uol.com.br), Álvaro Silva Lima (LPA/ITP/UNIT, 

aslima2001@yahoo.com.br) e Paulo Sérgio Marcellini (LPA/ITP/UNIT, 

marcellinips@yahoo.com). 

 

(INTRODUÇÃO) A mandioca é a mais brasileira de todas as culturas de tubérculos, 

sendo a sua farinha a forma mais apreciada entre a população, exercendo um importante 

papel no regime nutricional devido ao alto valor energético, sobretudo entre as classes 

de menor poder aquisitivo, apesar do baixo teor de proteínas. O objetivo do presente 

trabalho foi a caracterização físico-química das farinhas de mandioca produzidas no 

Estado de Sergipe. (METODOLOGIA) Para isso, foram adquiridas 10 amostras de 

produtores diferentes. As amostras foram analisadas quanto ao seu teor de amido, 

umidade, atividade de água, cinzas, proteína, lipídeos, fibra, pH, acidez total titulável 

(ATT) e granulometria. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) A analise granulométrica 

mostrou que apenas uma amostra foi classificada como abaixo do padrão, sendo as 

outras nove amostras classificadas como tipo 1. O teor de amido variou de 75,29 a 

88,15%, média de 81,46% e um coeficiente de variação de 5,34%, todas apresentando 

níveis acima do exigido (70,00%) pela legislação. Os valores de cinzas encontrados 

variaram de 0,52 a 0,87%, com média de 0,66%, com coeficiente de variação de 

15,15%, mostrando alta variação entre as diferentes amostras, mesmo apresentando 

níveis abaixo do máximo permitido pela legislação (1,5%). O pH variou de 4,72 a 6,66 

com média de 5,56 e coeficiente de variação de 13,48%, demonstrando alta 

variabilidade numa característica não exigida pela legislação. O valor de ATT obteve 

média de 1,70 meqg/100 g amostra, e faixa de 0,57 a 3,82 meqg/100 g amostra, com 

coeficiente de variação de 68,83%, com uma amostra apresentando o valor de ATT 

acima do aceitável pela legislação (3,0 meqg/100 g amostra). O valor de umidade variou 

de 7,23 a 12,74% com valor médio de 9,48% e coeficiente de variação de 19,40%, 

mostrando valores permitidos pela legislação (13%), mesmo apresentando alta 

variabilidade. Os valores de lipídeos encontrados variaram de 0,03 a 0,52%, com média 

de 0,15% e coeficiente de variação de 107,44%, o que mostra alta variação ocorrida 

entre as amostras analisadas, mesmo não sendo esta característica reportada pela 

legislação. Os resultados em percentagem de fibras variaram de 1,64 a 5,65, com média 

de 2,35% e um coeficiente de variação de 52,09%, demonstrando alta variabilidade para 

valores que não são levados em conta pela atual legislação. Os valores de atividade de 

água encontrados variaram de 0,139 a 0,503 com valor médio de 0,360 e com 

coeficiente de variação de 32,70%. (CONCLUSÃO) Embora possam variar muito em 

função do local e do tipo de produção, os componentes analisados apresentaram 

similaridades, entretanto, houve grandes variações no teor de umidade, cinzas, atividade 

de água, lipídeo, fibras, pH e ATT com coeficiente de variação maior que 10%. 

(MCT/MESA/CNPq - UNIT). 

 

Palavras-chave: caracterização, mandioca, farinha. 
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CONDIÇÕES DE SAÚDE/SALUBRIDADE DOS PEQUENOS VIVEIROS DE 

CARCINOCULTURA IMPLANTADOS NO MUNICÍPIO DE N. S. DO SOCORRO-

SE Solange Alves Nascimento, (ADEMA/UNIT, dinhaguga@.bol.com.br), Samir 

Souza Felipe (ADEMA/UNIT, horaciofelipe@hotmail.com), Mélanie Alves 

Nascimento (ADEMA/UNIT, melanie.mel@bol.com.br), Herilo Oliveira Penalva 

(ADEMA/UNIT, hpenalva@hotmail.com). 

 

(INTRODUÇÃO) Ultimamente,  a  carcinocultura  está se tornando uma das atividades 

econômicas que mais polêmica têm causado, pela sua função degradante ao ambiente. 

Ao proceder-se a cultura de uma espécie exótica (no caso, o  Litopenaeus vannamei  

importado da costa do Pacífico) não pode haver um alheamento dos possíveis efeitos 

negativos sobre as populações nativas e respectivo ecossistema, quando de sua 

introdução no meio natural. O aparecimento de doenças na espécie pode estar, na 

maioria dos casos, diretamente relacionado com fatores ambientais, quer pela falta das 

condições  exigidas pela espécie para sobreviver e crescer normalmente em cativeiro 

quer por situações de “stress”, cansadas pela ação de fatores físicos, químicos ou 

biológicos dos diferentes sistemas de produção. A intensificação das culturas, 

principalmente as consideradas de pequeno porte, tem promovido à destruição de 

manguezais e de zonas úmidas para a construção dos viveiros. A degradação ambiental 

em conjunto com uma administração deficiente das culturas de camarão conduz ao 

aparecimento de vários tipos de infecções bacteriológicas.  (METODOLOGIA) Nos 

trabalhos de campo  foram realizadas  entrevistas com os proprietários dos viveiros 

(pescadores), através de questionários dirigidos, cujo objetivo foi à identificação dos 

problemas ambientais. Ao mesmo tempo foram coletados amostras de água, sedimento 

e animais (camarão, ostras, caranguejos, siris, ucas, etc.) nos viveiros e entorno, onde, 

em laboratório efetuou-se análises químicas e biológicas, determinando assim o grau de 

contaminação de cada ambiente e seus habitantes. (RESULTADOS E DISCUSSÃO). A 

realização das provas microbiológicas foram suficientes para evidenciar a presença de 

Salmonella,  Shigella,  Staphylococus e Escherichia coli nos lotes do camarão da 

espécie  Litopenaeus vannamei e da água dos viveiros analisados. (CONCLUSÃO).  

Pelas condições de saneamento da área, pode-se concluir que a contaminação dos 

camarões estava se processando tanto pelos esgotos que desembocam dentro e nos 

arredores dos viveiros, quanto por manuseio sem cuidados higiênicos durante a fase do 

processamento. Fator preocupante também verificado neste estudo é a degradação dos 

ecossistemas adjacentes, estuário/manguezal, devido ao desmatamento para implantação 

dos criadouros e dos despejos sem tratamento lançados nos sistemas vizinhos, carreando 

além dos microorganismos patogênicos, resíduos químicos provenientes da desinfecção 

dos viveiros. (ADEMA).  

 

Palavras-chave: carcinocultura, contaminação, degradação. 
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CONDILOMATA ACUMINATA: INCIDÊNCIA E PERFIL DA POPULAÇÃO 

MASCULINA EM ARACAJU/SE. Ana Gleice T. de Jesus (Curso de Enfermagem-

UNIT), Edileide A. Santos (Curso de Enfermagem-UNIT), Elvira Maria de B. Santos 

(Curso de Enfermagem-UNIT, emabs@bol.com.br), Emanuelly Carvalho Hora (Curso 

de Enfermagem-UNIT), Tatiana Santos Campos (Curso de Enfermagem-UNIT, 

naycam@bol.com.br) e Leila Luiza (CCBS-UNIT). 

 

(INTRODUÇÃO) O condiloma é a forma clínica da infecção pelo HPV (Papilomavírus 

Humano), sendo visível a olho nu. Caracteriza-se pelo aparecimento de verrugas na 

genitália denominada de Condiloma Acuminado, popularmente conhecida como “crista 

de galo”. Por ser esta patologia a forma sintomática mais frequente, sendo o homem um 

possível reservatório silencioso e por serem vistas poucas políticas de educação em 

saúde que favoreçam o esclarecimento em relação à prevenção e as complicações 

decorrentes dessa infecção no sexo masculino, esta pesquisa procurou de início, 

verificar a incidência do condiloma em Aracaju. (METODOLGIA) Os dados foram 

coletados em abril de 2005 no CEMAR (Centro de Especialidades Médicas de Aracaju), 

onde foram colhidos dados notificados no SINAM (Sistema de Informação de 

Notificação e Agravos) no departamento da coordenação municipal de DST-AIDS, a 

fim de verficar a incidência de condiloma no sexo masculino, entre os anos de 1999 a 

março de 2005, destacando raça, faixa etária, escolaridade e localização no município 

de Aracaju/Se. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) De acordo com os dados, o perfil do 

homem portador de condiloma (51,32%) no município de Aracaju, concluiu o ensino 

médio (16,58%), encontra-se entre 20-29 anos (62,7%), são pardos (25,12%) e residem 

na região sul da cidade (41,7%). Vale destacar também a importância do homem ser 

avaliado de maneira mais ampla, independentemente da sua escolaridade, de onde 

reside, pois essa patologia acomete qualquer pessoa, que por falta de auto-cuidado e 

prevenção adquiri o vírus e desenvolve o condiloma, como foi verificado nesta 

pesquisa. (CONCLUSÃO) Através dos resultados, se faz necessário uma maior política 

educativa voltada para a população masculina, sendo esta a mais acometida pelo vírus, 

podendo ser um disseminador silencioso, e que muitas vezes leva a comolicações por 

falta de orientação direcionada, sendo diagnosticada a infecção quando já está 

manifestando os sintomas. 

 

Palavras-chave: HPV, condiloma, homens. 
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CUIDANDO-SE PARA MELHOR CUIDAR DO OUTRO. Valmira dos Santos ( Curso 

de Enfermagem-UNIT, NSA/ITP/UNIT, valmira_santos@unit.br), Andrezza Messias 

Silva  Santos ( Curso de Enfermagem – UNIT ), Anúsia O.  Gonçalves ( Curso de 

Enfermagem – UNIT ), Ingrid Caroline Souza Conceição ( Curso de Enfermagem – 

UNIT ), Liliane Almeida Santos ( Curso de Enfermagem – UNIT ), Maía Fontes da 

Silva ( Curso de Enfermagem – UNIT ), Michelle Bispo Santos - ( Curso de 

Enfermagem – UNIT ), Mônica Figuirôa Santana ( Curso de Enfermagem – UNIT ),  

Silvana de Barros  Querino ( Curso de Enfermagem – UNIT ),  Osmara Alves dos 

Santos ( Curso de Enfermagem – UNIT ). 

 

(INTRODUÇÃO) A enfermagem foi classificada pela Health Education Aututhority, 

como a quarta profissão mais estressante. O estresse é um fenômeno que afeta a pessoa 

em todas as suas dimensões física, mental, social e espiritual. Este estudo é o resultado 

da iniciativa de uma atividade de extensão desenvolvida com acadêmicos de 

enfermagem, do quarto e quinto períodos, da Universidade Tiradentes. Teve como 

objetivo capacitar o aluno de enfermagem em práticas redutoras de altos níveis de 

tensão e efeitos do estresse aplicáveis ao seu autocuidado. (METODOLOGIA) Trata-se 

de um estudo com enfoque qualitativo que teve a participação ativa dos alunos também 

autores. Caracteriza-se, portanto, como uma pesquisa-ação. Os participantes foram 

acadêmicos de enfermagem do quarto e quinto períodos da Universidade Tiradentes que 

participaram da atividade de extensão “cuidando-se... para melhor cuidar do outro”. 

Essa atividade foi desenvolvida no primeiro semestre de 2005. Teve início com a 

palestra sensibilizadora intitulada – “O estresse e os profissionais de saúde: atenção aos 

alunos de enfermagem”. Uma vez por semana os alunos participaram de vivências de 

autocuidado, quando realizaram práticas não convencionais promotoras de bem estar e 

conseqüentemente da saúde, como meditação, relaxamento, visualização, 

automassagem, massagem e dança. Foi aplicado um instrumento de avaliação, 

utilizando-se a técnica de complementação de frases. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) 

Considera-se pertinente transcrever parte da avaliação feita pelos alunos, a qual 

expressa de alguma forma os resultados obtidos. Em resposta ao item: Este “curso” para 

mim significou...”, obteve-se  respostas do tipo: “Uma nova realidade da vida. Uma paz 

interior  que nunca senti antes”. “Uma mudança no meu estilo de vida e uma maior 

preocupação com a minha qualidade de vida”. “O começo de uma nova vida; sempre 

me cuidando para cuidar do outro”. “Que para cuidar do próximo tenho que me cuidar, 

melhorando assim a assistência”. (CONCLUSÃO) No momento em que se defende a 

humanização da assistência à  saúde e que algumas instituições de saúde já 

disponibilizam espaço para que seus profissionais cuidem de si, para evitar  efeitos 

deletérios do estresse crônico em suas vidas, é ético criar  espaço acadêmico e tempo 

para os alunos conheçam as diversas categorias de estressores que permeiam os 

processos  de trabalho dos profissionais de  enfermagem.  Acredita-se, com isso, 

ratificar a importância do aluno, futuro profissional, exercitar práticas  beneficiadoras 

do seu  auto-cuidado  
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DEGRADAÇÃO DE EFLUENTES TÊXTEIS ATRAVÉS DO PROCESSO H2O2/UV. 

Jean Nonato Ribeiro dos Santos (Curso de Engenharia Ambiental e LMTE/ITP/UNIT, 

jeannonator@yahoo.com.br), Danillo Santos Souza (Curso de Engenharia Ambiental e 

LMTE/ITP/UNIT, danillosantos_unit@yahoo.com.br), Roberta Rolemberg Dantas 

Santana (Curso de Engenharia Ambiental e LMTE/ITP/UNIT) e Silvia Gabriela 

Schrank (LMTE/ITP/UNIT, silvia_gabriela@unit.br)  

 

(INTRODUÇÃO) A indústria têxtil consome considerável quantidade de água durante 

os processos de coloração, tingimento e acabamento. As descargas destes efluentes 

aumentam significantemente a cor e a toxidade do ambiente aquático causando sérios 

problemas ambientais. Devido ao alto grau de aromáticos presentes nestes efluentes e a 

estabilidade dos corantes, a maioria dos métodos convencionais de tratamento são 

ineficientes para a descolorização e degradação. Os Processos Oxidativos Avançados 

(POAs) têm sido aplicados com sucesso no tratamento de efluentes líquidos. Entre estes 

métodos, a radiação ultravioleta (UV) na presença de peróxido de hidrogênio é uma 

técnica muito promissora. A radiação UV dissocia o peróxido de hidrogênio em radicais 

hidroxil os quais são poderosas espécies oxidantes. O objetivo deste trabalho é a 

degradação de efluentes têxteis aplicando o processo H2O2/UV. (METODOLOGIA) 

Para o tratamento do efluente têxtil, através do processo H2O2/UV, os experimentos 

foram realizados em um reator em batelada com capacidade de 1,5 litros. A mistura 

reacional dentro do reator foi mantida sob agitação constante e foi utilizada uma 

lâmpada de vapor de mercúrio 125W como fonte UV. O pH da solução foi ajustado para 

3, 7 e 11. As análises de cor foram realizadas em um espectrofotômetro Hach DR2500 e 

as análises de Demanda Química do Oxigênio (DQO) de acordo com o Standard 

Methods. O efluente utilizado foi coletado a jusante da estação de tratamento de 

efluentes de uma indústria têxtil de Sergipe e possui uma DQO de 750mg/L. 

(RESULTADOS E DISCUSSÃO) O tratamento do efluente têxtil com o processo 

H2O2/UV se mostrou muito atrativo. Os melhores resultados encontrados foram em pH 

3 e concentração de  H2O2  na faixa de 1 grama por litro de solução durante 2 horas de 

reação. Houve 74% de remoção de cor e 69% de remoção da DQO. Foram realizadas 

reações com diferentes dosagens de peróxido de hidrogênio. As taxas de remoção de cor 

e DQO melhoraram com o aumento da dosagem de H2O2 até 1g/L. A adição de mais 

peróxido de hidrogênio passou a inibir o processo, pois o H2O2 começou a atuar como 

agente sequestrante de radicais hidroxil (OH
*
). (CONCLUSÃO) O processo H2O2/UV 

para o tratamento do efluente testado mostrou-se atrativo em termos de remoção de cor 

e DQO. Essas remoções dependeram da concentração do peróxido de hidrogênio. 

Contudo existe uma concentração ótima na qual a remoção de cor é acentuada. Este 

valor depende da composição do efluente a ser tratado. (FAP-SE/CNPq) 

 

Palavras-chave: efluente, têxtil, processos oxidativos avançados. 
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DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA ELETROANALÍTICA PARA 

DOSEAMENTO DE COMPOSTOS ARTEMISÍNICOS EM FLUÍDO BIOLÓGICO 

Lucélia de Santana Raimundo (Curso de Química/UFS e Bolsista PIBIC/CNPq, 

luceliadesantana@bol.com.br) e Profa. Dra. Maria de Lara P. de M. A. Beatriz 

(Orientadora – DQI/LQA/UFS, marguelho@bol.com.br). 

 

(INTRODUÇÃO) A malária continua sendo um grave problema de saúde em alguns 

países, em especial na África e Sudoeste africano. No Brasil, a maior parte dos casos 

encontra-se na região Amazônica.  Artemisinina e seus derivados têm sido amplamente 

utilizados no combate à doença. Dentre os derivados da artemisinina, o artesunato tem 

se destacado consideravelmente. O composto é obtido após hidratação com posterior 

esterificação da artemisinina, sendo que sua estrutura possui um grupo endoperóxido. A 

proposta deste trabalho é desenvolver uma metodologia para doseamento de compostos 

artemisínicos em fluido biológico. (METODOLOGIA) Foi preparada uma solução 

estoque de artesunato de sódio (marca IQUEGO) em tampão B-R. Todas as medidas 

eletroquímicas foram realizadas em um potenciostato/galvanostato modelo Autolab 20 

da Ecochemie, acoplado a um microcomputador. O sistema consiste de uma microcela 

eletroquímica, modelo: VA Stand 633 da Methron com eletrodo gotejante de mercúrio 

como eletrodo de trabalho. Foram obtidas as melhores condições experimentais da 

voltametria de pulso diferencial para determinação de artesunato, verificando-se os 

parâmetros pH, amplitude e velocidade de varredura. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) 

Os voltamogramas obtidos demonstram que o artesunato sofre redução irreversível com 

transferência de dois elétrons, segundo a literatura. A curva de calibração da solução de 

artesunato foi obtida pelo método da adição de padrão tendo como limite de detecção 

4,13 x 10 
-5

mol L
-1

 equação da reta Y = 7,35 x 10
-5

 X + 3,04 x 10
-9

, r = 0,999.  O estudo 

do efeito da matriz foi realizado mediante adições de volumes de urina em volume fixo 

da solução de artesunato. A determinação de artesunato em urina foi realizada em pH 8, 

amplitude de 100 mV e velocidade de varredura de 5 mV s
-1

, obtendo-se para a curva de 

calibração limite de detecção de 3,97 x 10 
-6

 mol L-1 e coeficiente de variação de 0,9 %, 

sendo a curva analítica descrita pela equação: Y = 1,51 x 10 
–4

 X – 2,65 x 10
-9

, r = 

0,999, n = 4. (CONCLUSÃO)  A dependência linear da corrente de pico com a raiz 

quadrada da velocidade de varredura permite concluir que o transporte de massa ocorre 

por difusão. A metodologia demonstrou-se favorável à determinação de artesunato em 

urina. 

 

Palavras-chave: malária, artesunato, voltametria. 
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DETERMINAÇÃO DO TEOR DE ÁGUA E ÍNDICE DE ACIDEZ POR 

TITULAÇÃO POTENCIOMÉTRICA EM DIVERSOS ÓLEOS BRASILEIROS 

Adriano Nunes dos Santos (Curso de Eng. Ambiental – UNIT e LQP/ITP/UNIT, 

axownunes@pop.com.br), Nathália Krissi Novaes Oliveira (Curso de Eng. Ambiental – 

UNIT e LQP/ITP/UNIT), Adélia dos Santos (LQP/ITP/UNIT), Montserrat Fortuny 

(Programa de Mestrado em Eng. de Processos e LQP/ITP/UNIT), Alexandre Ferreira 

Santos (Programa de Mestrado em Eng. de Processos e LQP/ITP/UNIT), Rosana Vieira 

de Melo (Programa de Mestrado em Eng. de Processos e LQP/ITP/UNIT, 

rosana_melo@ unit.br) 

 

(INTRODUÇÃO) As emulsões, definidas como um sistema bifásico no qual uma fase 

na forma de gotas está dispersa em outra, denominada de fase contínua, estão presentes 

praticamente em todas as etapas dos processos de uma indústria de petróleo (nos 

reservatórios, nas unidades de separação, de flotação, no transporte dos óleos brutos e 

em vários estágios do refino). Vários efluentes decorrentes destes processos são 

encontrados na forma de emulsões. Principalmente, do tipo O/W (gotas de óleo 

dispersas na água), como os gerados nas dessalgadoras e tanques de armazenagem de 

óleos. Existe regulamentação relativa ao teor máximo de hidrocarbonetos (óleo) nestas 

correntes de descarte (aprox. 20 ppm). Este teor pode ser monitorado pela determinação 

da composição destas correntes e esta medida é freqüentemente denominada BSW (teor 

água/sedimentos). Um outro importante parâmetro na caracterização das emulsões e dos 

óleos brutos é o indice de acidez, que é uma medida da quantidade de substâncias ácidas 

presentes no óleo e sua determinação indica a eficiência de neutralização dos resíduos 

resultantes do tratamento do óleo. (METODOLOGIA) Neste trabalho, foram estudadas 

duas metodologias para determinação do BSW e do índice de acidez em emulsões de 

óleo e em óleo bruto. Para ambas as medidas foi utilizada a titulação potenciométrica, 

sendo que a determinação do teor de água foi feita através da técnica de Karl Fischer. 

As amostras de óleo são inicialmente homo-geneizadas por agitação e a alíquota do óleo 

é misturada em solvente específico (tolueno ou xileno para água e uma mistura 

tolueno/álcool isopropílico/água para acidez), sendo então titulados até o ponto final, 

usando-se reagente Karl Fischer para água e KOH para acidez. (RESULTADOS E 

DISCUSSÃO) Os resultados obtidos para os óleos estudados variaram de 0,2 a 11% no 

teor de água e de 0,15 a 3,00 no índice de acidez. Quanto maior o índice de acidez, 

menor a neutralização dos resíduos ácidos oriundos do tratamento destes óleos. As 

medidas foram feitas em duplicata e triplicata, com boa repetibilidade e 

reprodutibilidade das mesmas, indicando que a metodologia está bem implementada. 

(CONCLUSÃO) Com estes experimentos foram testadas, com sucesso, as metodologias 

para determinação do teor de água e do índice de acidez dos óleos e das emulsões de 

petróleo. Tais métodos servirão de base para as caracterizações necessárias dos óleos e 

das emulsões, nos estudos de monitoramento em linha de propriedades como BSW e 

teor de sal em emulsões de petróleo e nas salmouras, utilizando-se técnicas como 

condutivimetria e espectrofotometria NIR (near infrared), em andamento no laboratório 

(PETROBRAS - UNIT). 

 

Palavras-chave: emulsões de petróleo, índice de acidez, BSW, titulação 
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O USO DE AGROTÓXICOS: UMA PROPOSTA 

PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS. Agna Rita dos Santos Rodrigues (Curso de Ciências 

Biológicas Licenciatura Diurno – UFS, agnarodrigues@yahoo.com.br), Jeane Carvalho 

Vilar (Co-orientadora, jcvilar@bol.com.br) e Marcelo da Costa Mendonça (Professor 

Orientador – UFS, marcelo@ufs.br). 

 

(INTRODUÇÃO) A rotina de práticas pedagógicas tradicionais no ensino tem sido 

questionada pela maioria dos estudiosos em Educação. Com os PCN’s surgem 

propostas de transversalidade de temas que se propõem a superar as especificidades das 

disciplinas, sendo um desses temas o Meio Ambiente. Este trabalho foi realizado a fim 

de propor práticas pedagógicas para se trabalhar o tema transversal Meio Ambiente no 

ensino de Ciências para alunos de 6ª série do Ensino Fundamental. (METODOLOGIA) 

O trabalho foi executado na Escola Municipal Antônio Guimarães de Carvalho do 

município de Rio Real-BA, onde a principal fonte de renda é a agricultura. Para tanto, 

as atividades foram realizadas em três etapas distintas: 1) inicialmente foi feita uma 

análise exploratória para conhecimento das práticas agrícolas utilizadas na comunidade 

e dos métodos de ensino sobre a Educação Ambiental utilizados na escola; 2) na 

seqüência foi realizada uma exposição agrícola e uma visita à propriedade rural com os 

alunos sobre a Educação Ambiental e o uso adequado de agrotóxicos e outros produtos 

utilizados no controle fitossanitário e 3) na terceira etapa a metodologia empregada foi 

avaliada através da assimilação dos conteúdos pelos alunos, finalizando com uma 

proposta metodológica para o ensino de Ciências. Os dados obtidos com as atividades 

para os alunos foram analisados  através do Teste Qui-quadrado a 5% de significância. 

(RESULTADOS E DISCUSSÃO) Com as atividades da análise exploratória foi 

percebido que existe uma desarticulação das atividades realizadas entre os setores 

públicos e privados do município no tocante aos agrotóxicos e que a professora de 

Ciências da turma aborda essa temática com propriedade, desenvolvendo procedimentos 

metodológicos adequados para tanto. Quanto aos alunos foi verificado diferença 

estatística a 5% de significância quando foram questionados sobre pontos específicos do 

uso de agrotóxicos e seus aspectos relacionados. Entretanto, quando foram analisados os 

aspectos gerais foi observado que os alunos já conheciam a temática, o que favoreceu 

para que não houvesse diferença estatística pelo Teste Qui-quadrado a 5% de 

significância. (CONSLUSÃO) No geral, ficou constatado que a proposta metodológica 

empregada foi eficiente contribuindo com novos conhecimentos sobre o tema e com a 

afirmação de pontos que já são amplamente debatidos em livros e em outros materiais 

didáticos. 

 

Palavras-chave: educação ambiental, agrotóxicos, práticas pedagógicas. 



 

 109 

EFEITO DA FREQÜÊNCIA DE APLICAÇÃO DE ACARICIDAS NO CONTROLE 

DO ÁCARO Aceria guerreronis EM COQUEIRO ANÃO-VERDE. Agna Rita dos S. 

Rodrigues (Bolsista ITI RHAE, agna@cpatc.embrapa.br); Miguel Michereff Filho 

(Pesquisador, Embrapa Tabuleiros Costeiros, miguel@cpatc.embrapa.br); Janisson da 

Silva (Bolsista ITI RHAE, aracajujsilva@yahoo.com.br); Mirian F. F. Michereff 

(Bolsista DTI RHAE, mirian@cpatc.embrapa.br). 

 

(INTRODUÇÃO) Dentre as pragas do coqueiro, destaca-se o ácaro Aceria guerreronis 

(Acari: Eriophyidae) por causar sérias perdas na produção de coco, reduzindo o 

tamanho e a qualidade dos frutos. Visando determinar o número de pulverizações 

necessárias para controle deste ácaro-praga, foi instalado um ensaio de campo em 

plantio comercial de coqueiro anão-verde, no Platô de Neópolis - SE. 

(METODOLOGIA) Foram testadas três freqüências de aplicação: A) duas aplicações 

com intervalos de 15 dias; B) três aplicações com intervalos de 15 dias e C) quatro 

aplicações com intervalos de 15 dias. Para tanto, foram avaliadas as seguintes 

combinações de produtos (ingrediente ativo g/100L água): 1) carbosulfan 

(30)+bifenthrin (2); 2) carbosulfan (30)+óleo de algodão 

(1,5%)+detergente neutro (0,5%); 3) fenpyroximate (10)+tetradifon (24) 

e 4) óleo de algodão (1,5%)+detergente neutro (1,0%); além da testemunha 

que foi pulverizada com água. O delineamento experimental foi em blocos 

casualizados, com quatro repetições, em arranjo fatorial 4 x 3, com um tratamento 

adicional. A parcela foi constituída por uma fileira de quatro plantas e como bordadura 

foi deixada outra fileira, sem pulverização, entre as parcelas. As pulverizações foram 

efetuadas pela manhã (2 litros de calda/planta/aplicação). Antes da primeira 

pulverização, a espata (inflorescência fechada) e os cachos de frutos, entre as folhas n
o
 9 

e 12, foram marcados para acompanhamento. Foram realizadas três avaliações nos 

frutos: 1 dia antes da primeira pulverização; após a última pulverização, quando os 

frutos marcados corresponderam ao cacho da folha 14  e quando atingiram o ponto para 

colheita (cacho da folha 18). A eficiência dos tratamentos foi determinada 

considerando-se a percentagem de frutos atacados, a intensidade de dano (ID%) 

mediante escala de notas (0 a 4) e a percentagem de frutos comercializáveis para o 

mercado de água (frutos com menos de 25% da superfície danificada). (RESULTADOS 

E DISCUSSÃO) Os resultados indicam a necessidade de pulverizações dirigidas aos 

frutos ainda pequenos, devendo-se mantê-los protegidos até tornarem-se os frutos dos 

cachos associados às folhas 14 e 15. (CONCLUSÃO) Para o controle eficiente do A. 

guerreronis em frutos do coqueiro, recomenda-se pelo menos um dos seguintes 

tratamentos: 3 a 4 aplicações de fenpyroximate+tetradifon; quatro aplicações de 

carbosulfan+óleo de algodão+detergente neutro; quatro aplicações de óleo de 

algodão+detergente neutro ou quatro aplicações de carbosulfan+bifenthrin, a intervalos 

de 15 dias. (CNPq/RHAE-Inovação – FINEP - FAP-SE).  

 

Palavras-chave: controle químico, ácaro-da-necrose-do-coqueiro, infestação. 



 

 110 

EFICIÊNCIA DE EXTRATOS VEGETAIS NO CONTROLE DO ÁCARO Aceria 

guerreronis. Agna Rita dos S. Rodrigues (Bolsista ITI RHAE, 

agna@cpatc.embrapa.br); Miguel Michereff Filho (Pesquisador, Embrapa Tabuleiros 

Costeiros, miguel@cpatc.embrapa.br); Mirian F. F. Michereff (Bolsista DTI RHAE, 

mirian@cpatc.embrapa.br); Janisson da Silva (Bolsista ITI RHAE, 

aracajujsilva@yahoo.com.br). 

 

(INTRODUÇÃO) O ácaro Aceria guerreronis (Acari: Eriophyidae) destaca-se dentre os 

problemas fitossanitários do coqueiro no país, por ocasionar perdas na produção de 

frutos e reduzir seu valor no mercado de coco verde. (METODOLOGIA) Com o 

objetivo de selecionar produtos alternativos para o seu controle, em condições de 

laboratório (252
o
C e UR 704%) foram testados os seguintes tratamentos: a) óleo 

emulsionável extraído de sementes de nim indiano (Dalneem) a 2%;  b) óleo 

emulsionável extraído de sementes de nim (Dalneem) a 1%; c) óleo emulsionável 

extraído de sementes de nim (Dalneem) a 0,5%;  d) óleo bruto extraído de sementes 

de nim a 1%; e) extrato aquoso de folhas de nim a 10%; f) óleo bruto de algodão a 

1,5%+detergente neutro a 1%; g) extrato aquoso de alho a 2%+óleo emulsionável de 

nim a 2%; h) extrato aquoso de alho a 2%+ óleo bruto de algodão a 1,5%+detergente 

neutro a 1%; i) mistura de acaricidas (ingrediente ativo g/100L água) fenpyroximate 

(10)+tetradifon (24), como padrão e j) testemunha, pulverizada apenas com água. 

Foram utilizados 17 frutos/tratamento do cacho associado à folha n
o
 14, infestados 

naturalmente. Cada fruto foi amarrado longitudinalmente com uma liga de borracha 

para evitar o destaque das brácteas. Em seguida, os frutos foram pulverizados 

individualmente e acondicionados sobre pequenos cilindros de PVC, pincelados com 

vaselina pastosa para evitar a fuga dos ácaros. As avaliações foram realizadas após 6-7 

dias da pulverização, passando-se pedaços de fita adesiva na superfície do fruto e na 

parte interna das brácteas, sendo contados todos os ácaros vivos e mortos sob 

microscópio estereoscópico (40X). Os índices de mortalidade foram corrigidos pela 

fórmula de Abbott  e, posteriormente  submetidos à análise de variância e comparação 

de médias pelo teste de Scott-Knott (P0,05). (RESULTADOS E DISCUSSÃO) 

Resultados promissores foram obtidos com:  óleo bruto extraído de sementes de nim 

(1%);  mistura de extrato aquoso de alho (2%)+ óleo bruto de algodão 

(1,5%)+detergente neutro (1%) e mistura de extrato aquoso de alho (2%)+óleo 

emulsionável de nim (2%), os quais não diferiram significativamente da mistura padrão 

de acaricidas químicos e da mistura óleo bruto de algodão+detergente neutro. Os demais 

tratamentos foram ineficazes e não diferiram da testemunha. (CONCLUSÃO) Estes 

resultados reforçam a possibilidade de adoção de produtos alternativos no manejo de A. 

guerreronis, merecendo destaque o óleo bruto de sementes de nim, o qual pode ser 

facilmente obtido na propriedade, sendo portanto, uma opção desejável para sistemas de 

produção familiar e orgânica. (CNPq/RHAE-Inovação – FINEP – FAP/SE). 

 

Palavras-chave: ácaro-da-necrose-do-coqueiro, extrato vegetal, população. 
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ELETROANALGESIA PREEMPTIVA VERSUS PÓS-OPERATÓRIA EM 

HERNIORRAFIA INGUINAL: ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA NERVOSA 

TRANSCUTÂNEA. Brenno Santiago Almeida (Curso de Fisioterapia - UNIT e 

PROBIC/UNIT, bnnsa@zipmail.com.br), José Nery Santiago Neto (Curso de 

Fisioterapia - UNIT, jnerysn@ig.com.br) e Walderi Monteiro da Silva Júnior 

(CCBS/UNIT) 

 

(INTRODUÇÃO) A dor pode ser tratada de diversas formas –– farmacológicas e/ou 

não-farmacológicas. Entre as últimas, a Eletroestimulação Nervosa Transcutânea 

(TENS) vem sendo amplamente utilizada no meio clínico. A sua modalidade de baixa 

freqüência proporciona analgesia, pois estimula a liberação de opióides endógenos. 

Recentemente, estudos têm abordado a analgesia preemptiva induzida por drogas em 

procedimentos cirúrgicos, (METODOLOGIA) método profilático para o tratamento da 

dor pós-operatória, tendo o intuito de tentar retardar o seu aparecimento e atenuar sua 

intensidade. O objetivo dessa pesquisa foi verificar se a TENS de baixa freqüência, 

aplicada antes de herniorrafias inguinais, poderia proporcionar analgesia preemptiva. A 

pesquisa –– experimental, controlada, randomizada e duplo-cego –– foi realizada no 

Hospital São Domingos Sávio, teve uma amostra de 18 pacientes, distribuídos em dois 

grupos: pré-operatório (n=9) e pós-operatório (n=9). Os pacientes do primeiro grupo 

foram submetidos a aplicação da TENS de baixa freqüência antes da cirurgia. Nos 

pacientes do grupo pós-operatório a TENS de alta freqüência foi aplicada no período 

pós-cirúrgico. Houve a padronização da lidocaína a uma concentração de 2% via 

peridural como droga anestésica; e da medicação analgésica utilizada no pós-operatório: 

dipirona, prescrita de 6 em 6 horas, e diclofenaco de sódio e plasil em caso de 

solicitação pelo paciente. A intensidade de dor pós-operatória foi mensurada pela Escala 

Analógica Visual da Dor em 8 horários. Ademais, também o nível de satisfação dos 

pacientes com o tratamento foi comparado pela Escala de Satisfação do Paciente. Os 

dados foram analisados por meio de testes: descritivos, Mann-whitney, teste t e qui-

quadrado, com p  0,05. O grupo pós-operatório apresentou níveis álgicos 

significativamente inferiores ao pré-operatório nas quarta (p= 0,0341), sexta (p= 

0,0009) e oitava coletas, assim como significativo nível de satisfação mais elevado na 

terceira verificação (p= 0,038). (RESULTADOS E DISCUSSÃO) Quatro pacientes do 

grupo preemptivo e 1 do pós-operatório consumiram diclofenaco de sódio e o grupo 

preemptivo se mostrou mais homogêneo do que o pós-operatório na análise dos dados 

da EAVD. (CONCLUSÃO) Concluiu-se que a TENS de baixa freqüência utilizada 

como recurso analgésico preemptivo nas herniorrafias inguinais não promoveu 

analgesia preemptiva satisfatória quando comparada ao grupo pós-operatporio. 

 

Palavras-chave: TENS de baixa freqüência, herniorrafia inguinal, analgesia preemptiva. 
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ESTIMATIVA DE CRESCIMENTO EM CRIANÇAS DE 07 A 10 ANOS DE 

ESCOLA DO MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ (SE). Andréia Santos Menezes; Maria 

Rozângela Lima Santos; Israel Mota Oliveira; José Raimundo dos Santos; Rosa Maria 

de Santana; Salomão Silva Santos (Curso de Educação Física – PQD/UFS); Roberto 

Jerônimo dos Santos Silva. (Professor Orientador – GEPAFIS/UNIT). 

 

(INTRODUÇÃO) Estudos de crescimento têm sua importância demonstrada quando da 

sua direta relação com as características de saúde populacionais, sobretudo no que se 

refere às características nutricionais pregressas e atuais. Desta forma, este trabalho tem 

por objetivo verificar as características de crescimento de crianças de 07 a 10 anos de 

uma Unidade Escolar do município de Aquidabã (SE). (METODOLOGIA) Este se 

caracteriza por ser um estudo descritivo com delineamento transversal, onde foram 

coletados dados de 57 crianças que foram agrupadas por gênero em masculino (30 

crianças) e feminino (27 crianças). Para a efetivação do estudo, foram coletados os 

dados de estatura e massa corporal, sendo calculado o Índice de Massa Corporal (IMC). 

Para a análise de dados utilizou-se as tabelas normativas de crescimento construídas 

pelo NCHS - parâmetro internacional - e por Silva (2002) - parâmetro local, a estatística 

descritiva e o teste t para amostras independentes (para a comparação entre os gêneros), 

tendo sido utilizado nível de significância de 5% (p< 0,05). (RESULTADOS E 

DISCUSSÃO) Quando considerados os grupos etários, não foi verificada diferença 

significativa em nenhuma das idades. Considerando os parâmetros regional e 

internacional de crescimento para estatura, foi verificada uma curva ascendente para 

estatura e massa corporal, onde o gênero feminino de Aquidabã (SE), os índices do 

NCHS e de Sergipe apenas aos sete anos, obtendo valores médios inferiores nas demais 

idades. Para o gênero masculino, foi verificada uma estatura maior aos sete e oito anos. 

Quando considerada a massa corporal, para ambos os gêneros, observou-se que em 

todas as idades os valores são inferiores aos parâmetros utilizados no estudo. 

(CONCLUSÃO) conclui-se que há uma tendência semelhante nas curvas de distância 

da escola observada em Aquidabã (SE) e dos parâmetros NCHS e de Sergipe, tendo 

sido observado também semelhança entre os gêneros em todas as idades. 

 

Palavras-chave: crescimento, crianças, antropometria. 
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ESTUDO COMPARATIVO DAS ESTRUTURAS DENTO-ESQUELÉTICAS DA 

FACE PELA CEFALOMETRIA RADIOGRÁFICA EM PACIENTES COM MÁ 

OCLUSÃO DE CLASSE II TRATADOS COM AVANÇO MANDIBULAR. 

Alexandre de Albuquerque Franco (Professor Titular da Disciplina de Ortodontia-

UNIT, aafranco@oi.com.br), Lucia Helena Soares Cevidanes (Dept of Orthodontics-

UNC, cevidanl@dentistry.unc.edu), Julio Wilson Vigorito (Ortodontia-USP, 

jwvigori@usp.br), Hélio Kiitiro Yamashita (UNIFESP/EPM, 

helio.yamashita@uol.com.br) 

 

(INTRODUÇÃO) Decidiu-se realizar um estudo com o propósito de verificar se houve 

diferenças dento-esqueléticas e no tipo facial, entre o início e término do período de 

observação de 18 meses, em pacientes na fase de crescimento com oclusão normal e 

com má oclusão de Classe II divisão 1, estes últimos tratados com o aparelho ortopédico 

de avanço mandibular regulador de função de Fränkel 2. (METODOLOGIA) Constou a 

amostra de 166 telerradiografias em norma lateral obtidas de 83 pacientes leucodermas, 

distribuídos em 3 grupos, controle (n=28), tratado (n=28) e oclusão normal (n=27). 

Previamente ao início da pesquisa, o presente protocolo foi apresentado ao comitê de 

ética do Hospital São Paulo, o qual analisou e aprovou o projeto de pesquisa, sendo os 

pais dos adolescentes convocados para a leitura da carta de informação e posterior 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Adaptou-se em cada 

telerradiografia uma folha de papel ultraphan de tamanho 17,7 x 17,5 cm na qual foram 

traçados o perfil facial dos tecidos moles, a face, o crânio e o dentes dos pacientes. Em 

seguida, foram identificados pontos cefalométricos sobre os quais construíram-se linhas 

e planos que deram origem às grandezas lineares e angulares selecionadas para esse 

estudo. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) Os dados obtidos dos 3 grupos foram 

submetidos conjuntamente à análise de variância, teste de Tukey (5%) e teste de 

Wilcoxon em 1,7%, os quais evidenciaram que ocorreu uma restrição significativa no 

deslocamento anterior da maxila no grupo experimental (P=0,0001), aumento no 

comprimento efetivo da mandíbula (P=0,0001), bem como o seu posicionamento mais 

anterior em relação à base do crânio. Com relação ao componente dento-alveolar, no 

grupo tratado, houve uma lingualização e retrusão dos incisivos superiores (P=0,0016), 

protrusão dos inferiores e correção da sobremordida e sobressaliência quando 

comparado aos grupos, controle e oclusão normal. Não ocorreram alterações 

significantes no VERT. para os três grupos estudados entre o início e término da 

pesquisa. (CONCLUSÃO) Essa pesquisa mostrou que o aparelho de Fränkel corrigiu a 

má oclusão de Classe II dentária nos pacientes do grupo tratado, ao tempo que propiciou 

um crescimento significativo da mandíbula, favorecendo uma relação harmônica entre 

as bases ósseas, sem, contudo, alterar o tipo facial dos pacientes (FAPESP processo 

00/04296-1). 
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ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO AMBIENTE FÍSICO-QUÍMICO NA 

OCORRÊNCIA DE FALHAS EM HASTE DE BOMBEIO. Carlos Eduardo R. de 

Albuquerque (Curso de Engenharia Ambiental – UNIT e LEM/ITP/UNIT, 

eduardo.ambiental@gmail.com) , Paulo Mario Machado Araújo (LEM/ITP/UNIT, 

paulo_mario@unit.br) e Leonilde Fraga (LEM/ITP/UNIT, leonilde@unit.br) 

 

(INTRODUÇÃO) As características físico-química do ambiente de trabalho dos poços 

de petróleo são de grande importância, já que contribui efetivamente para as ocorrências 

de falhas nos equipamentos utilizados na produção de petróleo. A influência do 

ambiente de trabalho nos poços de petróleo pode ser feita analisando as concentrações 

dos parâmetros físico-químicos como BSW, H2S, pressão, sólidos insolúveis e CO2, 

relacionando-os com as ocorrências e tipos de falhas encontrados nos equipamentos. 

Este estudo pretende associar o meio ambiente físico-químico de trabalho com os tipos 

de falhas ou com os mecanismos que propiciam a ocorrência de ruptura de hastes. 

(METODOLOGIA) Com base em dados fornecidos pela Petrobrás, foi estudado do 

ponto de vista estatístico, ocorrências de intervenções de poços procurando associar as 

falhas com as concentrações dos parâmetros físico-químicos do ambiente de trabalho 

das hastes. Elaboram-se gráficos e tabelas para cruzamento e comparação das 

informações, e com esses dados foi analisado a influência dos parâmetros sobre o 

número de ocorrência de falhas. Posteriormente foi realizada uma comparação entre 

poços com características semelhantes, ou seja, com concentrações de parâmetros 

físico-químicos parecidos. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) Com base nos dados, foi 

observado que para uma alta concentração de CO2 ocorreu um número maior de falhas. 

Um outro parâmetro observado é a presença de H2S, que pode ser associado à 

fragilização por hidrogênio. O BSW e os sólidos insolúveis agem mecanicamente pela 

alta abrasão, o que causa um desgaste no material que pode ocasionar ruptura. 

(CONCLUSÃO) Foi observado que alguns parâmetros físico-químicos tiveram maiores 

influências na ocorrência de falhas em equipamentos utilizados no trabalho dos poços 

de petróleo. Este estudo procura mostrar qual o tipo de relação pode existir entre os 

parâmetros físico-químicos e as ocorrências de falhas em haste de bombeio. 

(CENPES/PETROBRAS) 

 

Palavras-chave: haste de bombeio, ambiente de poço, falha.        
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ESTUDO DO COMPORTAMENTO DA PRESSÃO ARTERIAL E FREQÜÊNCIA 

CARDÍACA EM PACIENTES NORMOTENSOS SUBMETIDOS A EXODONTIAS 

SIMPLES. Thalita Barreto Santos (Curso de Odontologia/UNIT e NPSA/ITP/UNIT, 

tha_odonto@hotmail.com), Carolina Delmondes Freitas (Curso de Odontologia/UNIT e 

NPSA/ITP/UNIT, carolina_delmondes@msn.com.br), Leonardo Rigoldi Bonjardim 

(NPSA/ITP/UNIT, leonardo_rigoldi@unit.br) e Ricardo Luiz Cavalcanti de Albuquerque 

Júnior (NPSA/ITP/UNIT, ricardo_luiz@unit.br)  

 

(INTRODUÇÃO) Hipertensão arterial é uma doença crônica causada pela elevação da 

pressão arterial acima de 140/90 mmHg, de alta prevalência e associada a um elevado 

índice de morbimortalidadedade, sendo pouco diagnosticada e inadequadamente 

controlada por pacientes e clínicos. Estudos vêm demonstrando que os valores médios da 

pressão arterial e freqüência cardíaca sofrem importantes influências ambientais, como 

calor, esforço físico, ruídos e tensão, os dois últimos bastante presentes durante o 

atendimento odontológico ambulatorial, podendo esses elementos conduzir a uma 

hipertensão arterial e causar doenças cardiovasculares secundárias. Desta maneira, a 

avaliação do comportamento da pressão arterial e freqüência cardíaca de pacientes 

durante procedimentos odontológicos simples pode atuar como um excelente modelo de 

estudo do risco de indução de distúrbios cradiopressóricos frente à tensão gerada durante 

o atendimento ambulatorial. (METODOLOGIA) Assim, foi realizado um estudo do 

comportamento da pressão arterial em 42 pacientes, de ambos os sexos, entre 20 e 45 

anos, classificados como normotensos, submetidos a procedimentos ambulatoriais de 

exodontias simples por técnica fechada, visando detectar oscilações significativas na 

pressão sanguínea sistólica (PAS) e diastólica (PAD), bem como na freqüência cardíaca 

(FC) destes pacientes. Para tanto, o procedimento de exodontia foi estratificado em cinco 

fases (1 - dez minutos antes do procedimento; 2 - após a infusão anestésica; 3 - após a 

exodontia propriamente dita; 4 - após a sutura; 5 - dez minutos depois de encerrado o 

procedimento), onde os valores da PAS, PAD e FC foram devidamente aferidos e 

registrados com auxílio de esfignomanômetro digital. Os dados foram posteriormente 

analisados utilizando-se o teste estatístico ANOVA (análise de variância) e Teste de 

Tukey, adotando-se o nível de significância de 5%. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) 

Foram observadas oscilações estatisticamente significativas (p<0,05) das três variáveis 

em todas as etapas estudadas, enfatizando-se que houve uma elevação significativa destas 

até a fase 3, seguida de queda das mesmas na fase 4 e 5. Estes achados indicam que o 

quadro cardiopressórico sofreu alteração em resposta a tensão e medo gerados pelo 

atendimento ambulatorial, produzindo um quadro hipertensivo transitório. De especial 

interesse, foi a observação de que as maiores variações foram verificadas entre as fases 

experimentais 2 e 3, correspondentes ao ato cirúrgico propriamente dito, indicando que o 

comportamento cardiopressórico dos pacientes sofreu especial influência da tensão 

gerada durante a realização da manobra cirúrgica de exodontia, provavelmente devido aos 

ruídos resultantes da luxação dentária, sangramento proeminente e tração exercida sobre 

os dentes e maxilares, que teriam criado uma situação de estresse excessivo. 

(CONCLUSÃO) Pôde-se concluir que ocorreram alterações significativas nos valores 

médios da PAS, PAD e FC durante o decorrer de procedimentos de exodontias simples; 

sugere-se, pois, que o atendimento odontológico pode representar um fator de risco para 

pacientes cardiopatas, especialmente hipertensos descompensados. (PROBIC/UNIT) 

 

Palavras-chave: hipertensão, estresse, odontologia. 
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ESTUDO DO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES COM 

SÍNDROME DO IMPACTO. Caroline R. M. Moura (Curso de Fisioterapia-UNIT, 

carolzinha_858@hotmail.com), Leonardo Yung dos Santos Maciel (Curso de 

Fisioterapia-UNIT, yung_maciel@hotmail.com), Lidiane Carine Lima Santos (Curso de 

Fisioterapia-UNIT, lidianecarine@hotmail.com) e Natália Lupinacci Costa (Curso de 

Fisioterapia-UNIT, nasic182@msn.com ). Walderi Monteiro da Silva Júnior 

(FISIOTERAPIA/CCBS, walderim@yahoo.com.br).  

 

(INTRODUÇÃO) A síndrome do impacto é uma patologia do membro superior, que 

ocorre devido a colisão das partes moles com as partes ósseas do ombro. Há geralmente 

lesão do manguito rotador com limitação funcional e dor nos movimentos de adução, 

flexão, rotação interna e externa. Neste trabalho foram estudados os benefícios do 

tratamento conservador na síndrome. (METODOLOGIA) A pesquisa foi realizada em 6 

pacientes da Clinica Escola da UNIT-SE, a idade variou de 47 a 74 anos, no período de 

março a junho de 2005. Avaliados através de ficha padrão que contém a anamnese, 

tratamento, evolução e reavaliação, sendo os parâmetros utilizados para esta pesquisa a 

Escala Analógica Verbal da Dor (EAVD) e goniometria  de cada paciente, sendo estes 

comparados entre si. O tratamento aplicado constou de recursos antiinflamatórios, 

fortalecimento e propriocepção. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) No início do 

tratamento a média da intensidade da dor segundo a EAVD, era de 8 passando para 1,5, 

o que corresponde a 81% de redução. Conseqüentemente, verificou-se na goniometria 

um ganho geral de ADM de 78% em todos os movimentos. Para diminuir a recidivância 

e melhorar a coaptação articular da cabeça do úmero e a cavidade glenóide (reduzindo o 

impacto) foram trabalhados o fortalecimento muscular e a propriocepção. A média da 

força evoluiu de grau 3 para 4, o que corresponde a um ganho de 33,5%. As técnicas e 

os recursos utilizados proporcionaram a movimentação do liquido sinovial e auxiliaram 

na diminuição do atrito existente assim como redução da inflamação no local, o que 

levou a uma atenuação do quadro álgico. Com isso, todos os pacientes voltaram às suas 

AVDs. (CONCLUSÃO) Observou-se com o tratamento conservador fisioterapêutico 

resultados satisfatórios como alívio do quadro álgico, ganho de ADM, aumento de força 

muscular, estabilidade articular e propriocepção.  

 

Palavras-chave: síndrome do impacto, dor, tratamento fisioterapêutico. 
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ESTUDO MORFOLÓGICO DO EFEITO DO ULTRA-SOM SUBAQUÁTICO PÓS-

TRAUMA EM MÚSCULO GASTROCNÊMIO DE RATOS. Michelle Prado Cabral do 

Ouro (Curso de Fisioterapia -UNIT e LPA/ITP/UNIT, mifisioterapia@hotmail.com), 

Ana Alice de Almeida Soares (LPA/ITP/UNIT, Aliceaninha@yahoo.com.br), Paula 

Cristina Andrade Almeida (LPA/ITP/UNIT, paulinhaft@pop.com.br) e Jader Pereira de 

Farias Neto (LPA/ ITP/UNIT, jauneto@pop.com.br) 

 

O ultra-som terapêutico é um recurso muito utilizado em tratamentos de fraturas, 

cicatrização e reparação muscular. Foi elaborado um projeto de pesquisa baseado no 

estudo histológico do efeito do U.S. contínuo e pulsátil subaquático em musculatura 

pós-trauma de ratos. Foram utilizados 27 ratos (Rattus Wistar), procedentes Biotério 

Central da UNIT, todos machos, idade média de três meses, pesando 300 ± 45gr. 

Distribuídos em grupo experimento I (GI=9), experimento II (GII=9), e grupo controle 

(GIII=9). O procedimento teve período de aclimatação (15dias). Foram submetidos ao 

trauma em forma de prensa. Grupo I foi tratado com o U.S. pulsátil durante todos os 

dias, no período de 10 sessões. No grupo II foi aplicado U.S. contínuo durante todos os 

dias. O grupo III só foi submetido ao trauma. Foram analisados no 2º, 7º e 14º dias. 

Sendo no 15º dia teve início o ato operatório retirando-se a peça, fixada em formol a 

10% para análise histológica. Primeiramente foi feita a analise subjetiva, após o trauma 

os ratos apresentaram na região edema, hematoma e dificuldade ao caminhar. O grupo I, 

o qual foi utilizado o U.S. pulsátil, logo após 24hs foi visto melhora no edema e no 

caminhar dos ratos. Já no grupo II, foi visto a melhora do edema, do hematoma e do 

caminhar, depois de 72hs. Os ratos não receberam nenhum tipo de tratamento, 

começaram a apresentar melhora no caminhar e diminuição do edema depois de 7º dias, 

sendo só apresentado melhora do hematoma no 10º. Na análise histológica com as peças 

que foram retiradas 2º, 7º e 14º. No grupo I vimos no 2º dia o início da regeneração das 

fibras, e aumento da quantidade de fibroblastos na região, no 7º formação de capilares e 

deposição de colágeno, No 14º dia vimos às fibras já reorganizadas. No grupo II foi 

visto 2º dia, concentração de fibroblastos na região. No 7º, apresentou formação de 

novos capilares e inicio da regeneração das fibras. Já no 14º pôde ser visto as fibras 

ainda se reorganizando. No grupo III, só vimos inicio de regeneração das fibras no 14º 

dia. Foi constatado que o U.S. gera grande efeito na contusão muscular. Ele aumenta a 

produção dos fibroblastos na região, produz formação de novos capilares e reorganiza 

as fibras musculares em menos tempo, além de realianhá-las. Os dois tipos de U.S. foi 

muito importantes, no que emite em forma pulsátil, foi visto uma melhora do quadro em 

menor tempo. Essa pesquisa foi de grande importância, por ter sido um projeto de um 

grau de dificuldade elevado e poucos recursos para finalização do mesmo. Além de ser 

um projeto muito importante para a área de fisioterapia, tendo poucos trabalhos a esse 

respeito. (PROBIC/UNIT). 
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ESTUDO PRELIMINAR DAS FALHAS EM HASTES DE BOMBEIO DE 

PETRÓLEO. Luigi Antonio de Araújo Passos (Curso de Engenharia Ambiental – UNIT 

e LEM/ITP/UNIT, zekerocks@hotmail.com), Paulo Mário Machado Araújo 

(LEM/ITP/UNIT, paulo_mario@unit.br)  

 

(INTRODUÇÃO) As falhas em hastes de bombeio são responsáveis por 

aproximadamente 40% das intervenções em poços de produção de petróleo. Sendo 

assim, é de fundamental importância o entendimento dos mecanismos das diferentes 

modalidades de falhas (fratura, fadiga e fluência) para que seja possível propor soluções 

que minimizem estas intervenções. Neste trabalho foram estudados os fenômenos que 

levam a degradação das hastes de bombeio de petróleo os quais estão diretamente 

relacionados aos esforços mecânicos exercidos pelas hastes em serviço e as 

características físico-químicas dos ambientes de poços de produção de petróleo. 

(METODOLOGIA) Amostras das hastes que falharam em serviço foram coletadas e em 

seguida foram feitas análises fractográficas. As análises foram feitas comparando 

visualmente as fraturas que ocorreram em situações reais com as informações 

encontradas na bibliografia. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) O principal mecanismo 

das falhas está associado à fadiga-corrosão, as quais são resultados das tensões cíclicas 

sofridas pelas hastes e da ação dos ambientes de poços corrosivos. As análises 

fractográficas levam em consideração a relação que existe entre ambiente de poço e 

esforços mecânicos. O diagnostico considerou também o histórico de ocorrência de 

falhas nos campos de produção contribuindo assim para conclusão dos resultados. 

(CONCLUSÃO) As condições físico-químicas em que as hastes são submetidas a 

serviço mostrou ser a principal causa das falhas. O modo de ruptura das hastes aponta 

para uma falha de natureza frágil, mesmo em metais dúcteis como os utilizados nas 

hastes, no sentido de que existe muito pouca deformação plástica devido à degradação 

sofrida pelo material. O estudo das falhas em hastes de bombeio pretende contribuir 

para redução de intervenções em poços produtores de petróleo, significando diretamente 

uma redução nos custos operacionais e, sobretudo, minimizando os impactos sobre o 

meio ambiente. (CENPES/PETROBRAS). 

 

Palavras-chave: hastes de bombeio, fractografia, ambiente de poço.   
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A EXPERIÊNCIA DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA EM SERGIPE. José Rezende 

Passos, Ana Camila Freitas, Maria Raquel C. Torres (Curso de Administração -UNIT), 

Antonio Martins de Oliveira Júnior (antonio_martins@unit.br) 

 

(INTRODUÇÃO) A educação a distância é um recurso de incalculável importância 

como modo apropriado para atender a grandes contingentes de alunos de forma mais 

efetiva que outras modalidades e com alto índice de qualidade dos serviços oferecidos 

em decorrência da ampliação da clientela atendida.O processo de educação a distância 

no estado de Sergipe baseia-se primordialmente em duas instituições: SENAC e UNIT. 

Tal fato é resultado da demanda social e educativa das instituições aliada a uma visão de 

construção de um futuro melhor para a sociedade sergipana. (METODOLOGIA) Foram 

entrevistados 50 alunos da UNIT e 20 alunos do SENAC. Utilizou-se um questionário 

previamente elaborado e ajustado após realização de pesquisa piloto. A faixa etária que 

utiliza a educação a distância está entre 20 e 30 anos nas duas instituições. 

(RESULTADOS E DISCUSSÃO) Verificou-se a preponderância do sexo masculino 

entre os usuários e que a qualidade dos serviços foi elevada, tendo em vista 

aproximadamente 86% dos entrevistados consideram a tecnologia educacional de boa a 

ótima. O ferramental considerado de melhor aproveitamento didático entre os 

entrevistados foi a Internet com 57% das respostas. (CONCLUSÃO) Mesmo assim, a 

pesquisa indicou que há uma preferência no mercado de trabalho por pessoas que 

realizam o curso presencial o que dificulta e expansão maciça da educação a distância. 

Percebeu-se que a educação a distância pode e vêm solucionando alguns problemas 

educacionais em nosso estado. 
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A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOCENTE NO CENTRO EDUCACIONAL 

MUNICIPAL TIRADENTES EM NEÓPOLIS – SERGIPE Célia Maria Serra Pereira* 

– Especialista em Supervisão e Administração Escolar (cemasepe@bol.com.br) e Celia 

W. Pereira (celiway@bol.com.br)  

(INTRODUÇÃO) A importância social da escola na contemporaneidade tem sido um 

tema recorrente nos debates sobre educação em todo o mundo. Vive-se um período de 

profundas e vertiginosas transformações sociais e tecnológicas que têm contribuído para 

redefinições do papel da escola no atual contexto, embora o sistema educacional não 

consiga acompanhar as mudanças no ritmo em que estas ocorrem. A consciência de que 

as mudanças nos padrões científicos, tecnológicos e pedagógicos no interior das escolas 

dependem, em muito, das capacidades e competências profissionais de seu corpo 

docente orientaram uma série de indagações sobre a qualificação dos professores e 

sobre as principais medidas que devem ser tomadas visando suprir possíveis 

deficiências. (METODOLOGIA) Os dados obtidos no nosso estudo são provenientes de 

levantamento de documentos oficiais – portarias, projetos, censo escolar, etc que 

contribuíram para a obtenção das informações sobre a instituição escolar.Foram 

realizadas entrevistas informais com os educadores do referido Centro Educacional com 

o intuito de saber como os mesmos vêem sua prática pedagógica. Conversas informais 

com o corpo administrativo e corpo discente. Os dados são referentes ao ano de 2004. 

(RESULTADOS E DISCUSSÃO) Os resultados obtidos são instigantes. Em primeiro 

lugar, destaca-se o fato de que, 99,1% dos professores que atuam no ensino profissional 

de nível médio dispõem de formação básica de nível superior. Um percentual de 92,9% 

de docentes que atuam no ensino fundamental de 5ª a 8ª série possuem formação básica 

superior. No ensino fundamental, o dado mais preocupante: apenas 12,5% dos 

professores dessa faixa possuem nível superior completo. Em segundo lugar, destaca-se 

a avaliação muito positiva da sua atuação como docente. Nas suas dimensões científica, 

pedagógica ou prática, os professores assinalam sua própria formação como adequada 

ao desempenho das atividades de ensino, dado que é surpreendente em face do fato de 

que a opinião pública no Brasil, nos últimos tempos, tem sido bombardeada com 

sugestões negativas quanto à qualidade da formação dos professores do ensino 

fundamental, médio e também superior. Sem negar a importância e necessidade de se 

investir, pesadamente, na qualificação docente e insistindo no aviltamento que os baixos 

salários representam para essa categoria profissional, fundamental à sociedade 

brasileira, há que se realçar o fato de que, pelo menos no ensino profissional, e a contar 

da perspectiva dos seus professores, a sua qualificação não só é alta como também 

adequada ao exercício de uma boa atuação docente. Os alunos e diretores, na sua 

maioria, confirmam e reforçam essa auto avaliação dos professores. (CONCLUSÃO) 

Não podemos ignorar as dificuldades que afetam de modo geral a educação. No entanto, 

a  formação docente do centro educacional pode ser considerada satisfatória, à exceção 

das primeiras séries do ensino fundamental. 

Palavras-chave: centro educacional, formação profissional, docente. 
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FREQÜÊNCIA DE DERMATOFITOSES EM PACIENTES ATENDIDOS NO 

LABORATÓRIO DE MICOLOGIA DO INSTITUTO PARREIRAS HORTA–

LACEN-ARACAJU-SE-BRASIL. Adriana Franco M. de Almeida (Curso 

Especialização em Análises Clínicas - UNIT), Maria de Fátima Travália (Instituto 

Parreiras Horta-LACEN) e Maria Regina Pires Carneiro (Laboratório de 

Microbiologia/UNIT, profregina@infonet.com.br)
 

 

(INTRODUÇÃO) Dermatofitoses são infecções causadas por fungos dermatófitos dos 

gêneros Trichophyton,  Microsporum  e  Epidermophyton,  evolutivamente 

especializados na exploração de queratina como substrato nutritivo energético, 

evidenciadas na epiderme, pêlos e unhas, geralmente de caráter descamativo e 

pruriginoso. São de distribuição mundial, sendo que no Brasil é a terceira afecção mais 

comum em crianças e a segunda em adultos. (METODOLOGIA) A partir de resultados 

de exame direto e cultura do material coletado de 1320 pacientes diagnosticados no 

Laboratório de Micologia do Estado de Sergipe LACEN-SE, no período de janeiro de 

1999 a dezembro de 2003, foi realizado estudo visando contribuir para conhecimento da 

epidemiologia de infecções causadas dermatófitos em Sergipe. (RESULTADOS E 

DISCUSSÃO) Foram diagnosticadas 991 dermatofitoses, sendo Trichophyton rubrum o 

agente etiológico predominante , com 322 (32,4%) casos; quanto ao tropismo, a pele foi 

o local mais acometido; a faixa etária com maior freqüência foi de 0 a 10 anos e,  o sexo 

feminino mais incidente (53%). Os resultados obtidos foram semelhantes a estudos  

realizados por outros autores quanto a faixa etária, vez que o sistema imunológico de 

crianças encontra-se em fase de desenvolvimento e, que essas estão mais expostas a 

fatores de risco como precários hábitos de higiênicos e aglomerações em colégios e 

creches; há divergências quanto a outros fatores analisados. (CONCLUSÃO) Ressalta-

se a importância de melhores condições de higiênia e diagnóstico precoce para controle 

da doença. 

 

Palavras-chave: dermatofitoses, fungos dermatófitos, epidemiologia das dermatofitoses. 
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GEOPROCESSAMENTO COMO SUBSÍDIO NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS 

AGROFLORESTAIS Ana Paula Fraga Bolfe (Universidade Federal de Sergipe, 

apbolfe@uol.com.br), Edmar Ramos de Siqueira (Embrapa Tabuleiros Costeiros 

edmar@cpatc.embrapa.br); Édson Luis Bolfe (Embrapa Tabuleiros Costeiros 

bolfe@cpatc.embrapa.br) 

 

(INTRODUÇÃO) Para implantação e avaliação de uma área com sistemas 

agroflorestais sucessionais (SAF´s) durante as atividades da dissertação de mestrado 

intitulada: Educação na floresta, uma construção participativa de sistemas agroflorestais 

sucessionais em Japaratuba, SE; trabalhou-se com o conhecimento dos agricultores e o 

conhecimento da dinâmica sucessional natural das espécies vegetais implantadas, mas 

também com um terceiro componente baseado no conhecimento do uso da terra ao 

longo dos anos, através de um diagnóstico da realidade ambiental, causas e 

conseqüências do processo de usos antrópicos dos solos da região. O município de 

Japaratuba está localizado na Microrregião 126, no litoral norte do Estado de Sergipe. 

(METODOLOGIA) A caracterização temporal e espacial do uso da terra foi realizado 

através de levantamentos de informações em imagens de satélite e in loco. Os materiais 

utilizados foram: materiais cartográficos como as imagens TM do Satélite Landsat 5 

(1988 e 1998), cartas topográficas do IBGE, escala 1:100.000; sistemas de informações 

geográficas - SIG e sistema de posicionamento global - GPS. Efetuou-se pesquisa junto 

ao INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), buscando informações das 

imagens de satélites da série Landsat 5 / TM dos últimos anos. No processamento das 

imagens de satélite observou-se a relevante aplicação das técnicas de geoprocessamento 

através das operações realizadas no sistema de informações geográficas, delimitando os 

limites do município, fornecendo um “recorte” da área de estudo de forma objetiva e 

direta. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) Realizou-se a classificação temática do uso da 

terra, obtendo como resultado: remanescentes florestais, mata ciliar, agricultura, 

pastagens, brejos, banhados e inundações, urbanização e um núcleo industrial. Os 

resultados obtidos a partir da análise temporal das imagens demonstraram redução na 

cobertura vegetal nativa na área entre os anos de 1988 e 1998, reduzindo em 2,29 % os 

remanescentes florestais e 4,84 % as áreas de mata ciliar; essa redução está ligada 

principalmente à pressão antrópica para a implantação de pastagens e agricultura, que 

tiveram um crescimento no período de 9,12 % e 4,34 % respectivamente. Ao observar 

os dados referentes a brejos, banhados e inundações, verificou-se uma redução de 

6,41%, devido principalmente pela época da tomada das imagens: abril de 1988 

(inverno) e dezembro 1998 (verão). Verificou-se um crescimento de 100% da área 

urbanizada e o núcleo industrial não teve alterações significativas. (CONCLUSÃO) 

Evidencia-se que o “homem” ainda não reagiu à pressão que causa ao ambiente e a si 

mesmo em nome da produção de alimentos, fato histórico desde a “colonização” do 

Brasil e observado pelos agricultores envolvidos, pois destacaram a substituição das 

árvores da região pelo cultivo de pastagens, confirmado pelo estudo, que mostra a 

importância de encontrar alternativas que conciliem vegetação, animais e o homem, 

como nos mostra o SAF´s. 
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GERMINAÇÃO IN VITRO DE SEMENTES DE MANGABEIRA. Giuseppe Serra 

Seca Vieira (Agronomia-UFS/Embrapa Tabuleiros Costeiros, 

giuseppe@cpatc.embrapa.br), Lidiane de Oliveira (Curso de Química-CEFET, 

anelidi@ubbi.com.br), Ana da Silva Ledo (Embrapa Tabuleiros Costeiros, 

analedo@cpatc.embrapa.br) e Sarah B. S. C. Barboza (DEAGRO/Embrapa Tabuleiros 

Costeiros, sarah@cpatc.embrapa.br) 

 

(INTRODUÇÃO) A propagação da mangabeira por métodos tradicionais tem sido 

dificultada devido ao fato das sementes serem recalcitrantes, além de ser uma espécie 

alógama, resultando em alto grau de variabilidade de muitas características de 

importância econômica quando propagada por sementes . A propagação in vitro tem 

despertado interesse por facilitar a produção de mudas de material elite em escala 

comercial, por produzir plantas livres de patógenos e acelerar programas de 

melhoramento. O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito da concentração de sais do 

meio de cultura MS e a presença de carvão ativado na germinação in vitro de mangaba.  

(METODOLOGIA) Foram coletados frutos “de caída” da população nativa de 

mangabeiras da Estação Experimental de Itaporanga da Embrapa Tabuleiros Costeiros. 

As sementes tiveram seus tegumentos removidos para facilitar a germinação e, após a 

desinfestação, foram inoculadas, inicialmente, em frascos contendo meio composto de 

água e agar, por quatro dias e, em seguida, foram transferidas para tubos de ensaio 

contendo os seguintes tratamentos: T1-15 mL de meio MS (Murashige e Skoog, 1962); 

T2- 15 mL de meio MS + 0,3% de carvão ativado; T3- 15 mL de meio ½ MS; e T4- 15 

mL de meio ½ MS + 0,3% de carvão ativado. As culturas foram mantidas em sala de 

crescimento com temperatura variando de 26
º 
C ± 2, umidade relativa do ar média em 

torno de 70 % e fotoperíodo de 16 horas de luz branca fria/oito horas de escuro. O 

experimento foi instalado em delineamento inteiramente casualizado com quatro 

tratamentos e oito repetições, sendo cada parcela experimental composta de cinco tubos 

de ensaio, com uma semente cada. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) Não houve 

diferença significativa dos tratamentos para a percentagem de germinação aos 20 dias, 

que variou de 95 a 100% e não foi observada a formação de plântulas anormais. Quanto 

ao comprimento da raiz principal aos 30 dias, observou-se que o tratamento T4 

proporcionou o maior crescimento (2,72 cm) quando comparado com T1 (1,42 cm), T2 

(1,65 cm) e T3 (1,69 cm) que não diferiram entre si. 

 

Palavras-chave: cultura de tecidos, Hancornia speciosa, germinação. 
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Falta a grande aracaju????????????????????? 
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A GRANDE ARACAJU: UMA VISÃO INTERDISCIPLINAR DA GEOGRAFIA. 

Ricardo Luiz Costa Barreto (Curso de Geografia – UNIT b-ricardo@click21.com.br , 

Lívia Daniele Gomes (Curso de Geografia – UNIT), Patrícia Rocha De Oliveira (Curso 

de Geografia – UNIT, prosag@ig.com.br), Soraia Padilha Ferreira (Curso de Geografia 

– UNIT), Walter Bruno Parada Melo (Curso de Geografia – UNIT, 

brunoparada_rhcp@hotmail.com ). Co-autor Prof.ª Fábia Verônica dos Santos (Curso 

de Geografia – UNIT, fabiaveronica@bol.com.br ). 

 

(INTRODUÇÃO) A questão urbana na contemporaneidade requer diversos olhares. A 

Geografia tem com um dos seus objetivos o estudo do processo de ocupação e 

organização do espaço urbano, além de analisar os autores envolvidos e as estratégias 

por eles empregadas. A pesquisa teve como objetivo analisar o uso do solo urbano, 

sucessão de diferentes usos e seus reflexos, abrangendo áreas da região metropolitana 

de Aracaju. (METODOLOGIA) Na perspectiva de identificar elementos do espaço da 

Grande Aracaju e sucessivos usos do solo, foram resgatados os sucessivos usos do solo 

em diferentes regiões da capital e a migração de usos anteriores para áreas periféricas e 

seus reflexos. Para tanto foram utilizados mapas/plantas de várias épocas, observação 

direta, informações de técnicos e especialistas.  Foram analisados fatores sociais e 

econômicos relacionados a diferentes épocas e feita sua correlação com o uso do solo e 

suas mudanças.  (RESULTADOS E DISCUSSÃO). Observou-se o processo de 

migração de usos do solo industrial, comercial e de atividades relacionadas ao setor 

primário da economia, assim como vinculado a serviços, especialmente os públicos, 

cujos usos anteriores foram substituídos principalmente por uso residencial e de 

pequeno comércio. A nova localização de usos de solo que migraram da região mais 

central está relacionada com tamanho e custo de terrenos para implantação de 

indústrias, comércio de maior porte, conjuntos residenciais, embora também se 

relacione com aspectos da legislação que tornou urbano todo o território da capital e 

instituiu a região metropolitana de Aracaju. (CONCLUSÃO) A migração de alguns usos 

de solo passaram a definir novas centralidades e alteraram os elementos da paisagem 

com o surgimento adensamento populacional, favelamento, ocupações irregulares, 

degradação de recursos naturais e outros, com destaque para extrapolação dos limites 

urbanos da capital, fazendo com que áreas rurais de municípios vizinhos se constituam 

funcionamento em bairros de Aracaju, inclusive quanto à oferta de alguns tipos de 

serviços urbanos, como telefonia e transporte coletivo. Os reflexos dessas mudanças 

vêm se constituindo em problemas para os municípios vizinhos ao da capital, que 

passaram a ter verdadeiras  “vilas” dormitório em área descontínua à sede municipal, 

mas que demandam infra-estrutura urbana embora ofereçam pequena contribuição à 

composição das finanças municipais.  
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A INCIDÊNCIA DA ESCABIOSE E PEDICULOSE EM PROFISSIONAIS DA 

EQUIPE DE ENFERMAGEM (2004). Caroline Oliva Carvalho e Silva (Curso de 

Enfermagem – UNIT, carolineoliva@infonet.com.br) Mônica Figueirôa Santana (Curso 

de Enfermagem – UNIT, wmfs@infonet.com.br) Pâmela Raquel Canêdo Silva (Curso 

de Enfermagem – UNIT, pamelarcs@bol.com.br) Ubiratânia Cardoso Machado (Curso 

de Enfermagem – UNIT, taniamachado18@bol.com.br) Claudia Moura Melo 

(CCBS/ITP – UNIT, claudiamouramelo@hotmail.com) 

 

(INTRODUÇÃO) As ectoparitoses mais comuns (sarna e pediculose) acompanham os 

homens desde os primórdios, sempre apresentando surtos epidêmicos, seguidos de 

períodos de menor prevalência Por serem doenças de fácil tratamento, são consideradas 

irrelevantes pelos profissionais da saúde infectados, que geralmente se auto-medicam e 

não procuram acompanhamento especializado. A presente pesquisa objetivou analisar o 

índice de contágio de escabiose e pediculose em profissionais da equipe de enfermagem 

(enfermeiros, técnicos e auxiliares) em uma instituição hospitalar na cidade de 

Aracaju/SE. A sua relevância encontra-se representada nos planos social e acadêmico, 

principalmente por alertar os estudantes sobre a facilidade do contágio dessas 

parasitoses. (METODOLOGIA) O local escolhido para a realização da pesquisa foi um 

hospital público de grande porte, localizado na cidade de Aracaju/SE. A pesquisa foi 

direcionada para o universo das enfermarias e as amostras foram os profissionais de 

enfermagem de várias alas e setores do referido hospital. Participaram deste estudo 

cinqüenta profissionais, incluindo enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Foi 

feita uma coleta de dados, entre os referidos profissionais com o uso de formulários, os 

quais foram repassados entre as cinqüenta pessoas, independente da ala em que 

trabalhavam. As perguntas do formulário objetivavam saber se o profissional já havia 

contraído as referidas parasitoses e quais eram os equipamentos de segurança por eles 

utilizados. Os dados foram analisados, criticados e interpretados através dos métodos 

monográfico-estatísticos, com base no referencial teórico sobre o assunto. 

(RESULTADOS E DISCUSSÃO) Durante a coleta de dados foi observado que do total 

dos participantes 3,3% eram enfermeiros, 33,3% técnicos em enfermagem e 63,3% são 

auxiliares de enfermagem. Essa foi uma variável importante, pois como observamos na 

maioria dos hospitais há uma hierarquia que está inversamente proporcional aos 

cuidados com os pacientes, ou seja, estar no “topo” desta, significa um menor contato 

com os pacientes em vista disso, escolhemos a equipe de enfermagem, por seu contato 

diário e contínuo com os pacientes. Após a análise dos dados, constatou-se que 40% dos 

profissionais já contraíram escabiose e quanto à pediculose, somente 13,3% haviam 

contraído o parasito. Quanto às medidas profiláticas, 35% afirmam a lavagem das mãos, 

29 % uso das luvas, 25% uso do jaleco e 11% o uso do gorro. Esses resultados apontam 

que a maioria dos profissionais entrevistados se descuida quanto ao uso dos 

equipamentos de proteção individual. (CONCLUSÃO) Os resultados possibilitaram 

inferir que, apesar de o índice de contaminação dos profissionais desse hospital não ser 

tão elevado, o uso regular dos equipamentos de proteção individual está um pouco 

negligenciado. Desta forma, podemos afirmar que há um descuido por parte dos 

profissionais da saúde em relação à profilaxia.  
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INCIDÊNCIA DE HIV EM IDOSOS NO PERÍODO DE 1987 A ABRIL DE 2005 EM 

SERGIPE. Pâmela Raquel Canêdo Silva (Curso de Enfermagem – UNIT, 

pamelarcs@bol.com.br) Caroline Oliva Carvalho e Silva (Curso de Enfermagem – 

UNIT, carolineoliva@infonet.com.br) Mônica Figueirôa Santana (Curso de 

Enfermagem – UNIT, wmfs@infonet.com.br) Priscilla Alcântara dos Santos (Curso de 

Enfermagem – UNIT) Ubiratânia Cardoso Machado
 
(Curso de Enfermagem – UNIT) 

Liliane Almeida Santos (Curso de Enfermagem – UNIT) Narjara Santos Reis (Curso de 

Enfermagem – UNIT) Profª. Msc. Leila Luíza Gonçalves (CCBS – UNIT, 

leilaluiza@yahoo.com) 

(INTRODUÇÃO) Idosos com mais de 60 anos são o mais recente foco de preocupação 

das autoridades de saúde responsáveis no combate às doenças sexualmente 

transmissíveis (principalmente a AIDS). Conforme o Ministério da Saúde, a incidência 

da AIDS nesta faixa etária é de 2% (5.500 casos) em relação ao total de contaminados 

no país. O Ministério teme que este número cresça, principalmente devido à vida sexual 

cada vez mais ativa dos idosos. O presente estudo teve como objetivo analisar a 

incidência do vírus HIV em idosos em Sergipe no período de 1987 a abril de 2005. 

(METODOLOGIA) Trata-se de um estudo quantitativo, com abordagem descritiva, 

realizado no CEMAR (Centro de Especialidades Médicas de Aracaju). Para proceder à 

coleta de dados utilizamos o método investigativo e exploratório, bem como a análise 

dos dados notificados de HIV em idosos na faixa etária compreendida entre 50-79 anos 

no período de 1987 a abril de 2005. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) O total de 

notificações foram de 91 casos no período de 1987 a abril de 2005, em uma faixa etária 

compreendida entre 50-79 anos. Foram notificados 46 casos no período de 1990 a 1999, 

e 45 casos no período de 2000 a 2005. Quanto à categoria de exposição, o grupo 

heterossexual apresentou-se mais prevalente com 35% dos casos notificados, seguido 

pela categoria ignorada com 21% dos casos, homossexuais com 17%, heterossexual 

com parceiro de risco indefinido 14% , bissexual 10% e uso de drogas 3% dos casos. 

Não foi observada exposição por transfusão, acidente por material biológico, 

transmissão vertical ou em hemofílicos. (CONCLUSÃO) A partir dos resultados, pode-

se inferir que houve um aumento significativo de notificações relacionadas a HVI em 

idosos no estado de Sergipe nos últimos anos. Faz-se necessário a sensibilização da 

população e a aceitação da mesma, em relação à sexualidade dos idosos, e uma maior 

atenção por parte dos órgãos públicos em criar campanhas de prevenção contra 

DSTs/AIDS direcionada a esse grupo. 
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INFLUÊNCIA DA CONCENTRAÇÃO DE ELETRÓLITOS NA ESTABILIDADE 

DAS EMULSÕES ÁGUA/ÓLEO: Nathalia Krissi Novaes Oliveira (Curso de 

Engenharia Ambiental - UNIT e LQP/ITP/UNIT), Adriano Nunes dos Santos (Curso de 

Engenharia Ambiental - UNIT e LQP/ITP/UNIT), Maria Susana Silva (Curso de 

Engenharia Ambiental - UNIT e LQP/ITP/UNIT), Rosana L. F. V. Melo (Programa de 

Mestrado em Eng. de Processos e LQP/ITP/UNIT), Alexandre Ferreira Santos  

(Programa de Mestrado em Eng. de Processos e LQP/ITP/UNIT), Montserrat Fortuny 

(montserrat_fortuny@unit.br, Programa de Mestrado em Eng. de Processos e 

LQP/ITP/UNIT). 

 

(INTRODUÇÃO) A estabilidade é a propriedade física mais importante das emulsões 

uma vez que exerce uma grande influência sobre a distribuição do tamanho das gotas 

dispersas. Entre os fatores que influenciam a estabilidade incluem-se fenômenos 

interfaciais complexos e a contribuição de diversos mecanismos (i.e. electrostático e 

estérico) ocasionados pela adsorção de espécies com propriedades tensoativas diferentes 

na superfície das partículas dispersas. A presença de espécies eletrólitas na fase 

contínua pode reduzir os efeitos tensoativos das espécies iônicas com propriedades 

tensoativas que se encontram adsorvidas na superfície das gotas constituindo a fase 

dispersa. Especificamente nas emulsões água-óleo (A/O), o NaCl é o eletrólito mais 

abundante ao mesmo tempo que constitui um contaminante nas concentrações 

tipicamente encontradas nos petróleos brasileiros. O processamento deste tipo de óleos, 

ou seja, o processo que inclui a separação das fases água e óleo é de grande interesse do 

ponto de vista ambiental, pois a retirada de sais é imprescindível para evitar impactos 

ambientais, tanto na indústria do petróleo quanto nos processos onde efluentes oleosos e 

salinos são formados. Neste trabalho será feito um estudo sobre a influência da 

concentração do NaCl na estabilidade de emulsões A/O sintetizadas a partir de 

diferentes petróleos brasileiros. (METODOLOGIA) Foram realizadas análises de tensão 

interfacial de diversos sistemas A/O incluindo: óleos com alto teor de NaCl (superior a 

50 ppm), óleos previamente dessalgados, água deionizada e água com NaCl. A tensão 

interfacial foi determinada por tensiometria (tensiômetro DCAT11 da Dataphysics) 

empregando a técnica do anel de Du-Nouy. Cabe destacar que a tensão interfacial é uma 

propriedade diretamente ligada à estabilidade dos sistemas coloidais. (RESULTADOS 

E DISCUSSÃO) Os resultados demonstraram que a presença de eletrólitos aumenta a 

tensão interfacial do sistema coloidal reduzindo assim a sua estabilidade. Estudos 

realizados com óleos com diferentes composições referentes ao teor de asfaltenos e 

resinas mostram que a tensão interfacial dos óleos está altamente relacionada com a 

concentração e a estrutura destes tensoativos naturais. (CONCLUSÃO) A estabilidade 

das emulsões A/O é altamente influenciada pela presença de eletrólitos nas fases 

contínua e dispersa. O efeito destas espécies no aumento da tensão interfacial de 

sistemas A/O mostra que o mecanismo de estabilidade do tipo eletrostático tem um 

papel importante na estabilidade destes sistemas coloidais. Desta forma, para fins de 

tratamento de efluentes oleosos salinos é importante a compreensão da ação dos 

eletrólitos na estabilidade das emulsões já que os processos de tratamento convencionais 

envolvem a desestabilização dos sistemas coloidais. (PETROBRAS - UNIT) 
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INFLUÊNCIA DA MOTIVAÇÃO NO RENDIMENTO DAS ATIVIDADES DOS 

FUNCIONÁRIOS DA ILFATEX INDUSTRIAL LTDA.. Clauberto Rodrigues de 

Oliveira (Curso de Administração, clauberto.oliveira@uol.com.br-UNIT), Antonio 

Martins de Oliveira Júnior (antonio_martins@unit.br) 

 

(INTRODUÇÃO) Antes da Revolução Industrial o termo motivação não tinha muito 

destaque na área gerencial, por ser considerado uma forma de punição (física, financeira 

ou social). Porém, com o surgimento das indústrias de larga escala, ocorreram 

mudanças nos padrões exigidos para eficiência e o retorno de investimentos, gerando 

transformações nas relações entre trabalhadores e empresas. Na realidade, todas as 

definições se mostram válidas devido à complexidade do tema. O importante, ao se 

procurar diagnosticar um determinado tipo de comportamento motivacional, é tentar 

compreender que um mesmo individuo ora persegue objetivos que atendem a uma 

necessidade, ora busca satisfazer outras. Ainda dentro desta premissa, é importante 

destacar a importância do estabelecimento de um adequado ambiente psicológico, 

também conhecido como comportamental, que se relaciona diretamente com as 

necessidades singulares de cada indivíduo, sejam elas de ordem psicológica (segurança, 

participação, autoconfiança e afeição), fisiológicas (alimentação, sono, atividade física, 

satisfação sexual, abrigo e proteção) e de auto-realização. (METODOLOGIA) O objeto 

da pesquisa constou de 100 funcionários da Ilfatex, estratificados de acordo com a sua 

ocupação funcional. Os tipos de práticas motivacionais adotadas na empresa, bem como 

a satisfação e nível de rendimento dos funcionários com a implantação das mesmas 

foram levantados a partir de entrevistas semi-estruturadas criadas exclusivamente para 

este fim. O método de abordagem foi o dialético com o objetivo de observar saltos 

qualitativos de melhoria do rendimento da Ilfatex, considerando a implantação de 

práticas de motivação pessoal. Os procedimentos estatísticos visaram confirmar ou 

rejeitar as questões norteadoras da pesquisa envolvendo o binômio “motivação no 

trabalho X melhor desempenho na empresa”. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) Com 

relação ao grau de realização profissional, a maioria dos entrevistados (41%) afirmou 

que se sente pouco realizado. Comparando estes números com o tempo de trabalho na 

empresa, verifica-se um fenômeno caracterizado pela tendência a uma melhoria no 

sentimento de realização a medida que este tempo aumenta. Foi observado que a maior 

parte dos entrevistados acredita que as estratégias de motivação adotadas pela empresa 

são muito satisfatórias (36%) ou satisfatórias (27%).No entanto, o percentual de 

indivíduos com opiniões extremadas (muito satisfeitos e muito pouco satisfeitos) 

diminuiu com o tempo de trabalho. Observa-se uma queda no percentual daqueles que 

consideravam tais estratégias muito satisfatórias em cerca de 7%, comparando-se os 

funcionários com menos de 6 meses de casa com aqueles com mais de 1 ano. Destaca-

se, ainda, uma queda similar no percentual de funcionários que categorizaram as 

estratégias como muito pouco satisfatórias, na casa de 6,5%, considerando-se aqueles 

com menos de 6 meses e com mais de 1 ano de casa. (CONCLUSÃO) Assim, pode-se 

concluir que o movimento motivacional é uma contingência especificamente humana e 

que apresentou múltiplas facetas na Ilfatex. 

 

Palavras-chave: motivação, gestão, comportamento. 



 

 130 

INFLUÊNCIA DO TIPO DE FOTOATIVAÇÃO NA FORÇA DE ADESÃO DE 

MATERIAIS UTILIZADOS PARA A COLAGEM DE BRÁQUETES 

ORTODÔNTICOS. Marcelo Araújo Souza (Curso de Odontologia-UNIT, 

marcelo.asouza@uol.com.br), Alexandre de Albuquerque Franco (Professor Titular da 

Disciplina de Ortodontia-UNIT, aafranco@oi.com.br) 

 

(INTRODUÇÃO E METODOLOGIA) O propósito deste estudo foi avaliar, por meio 

de revisão da literatura, a influência do tipo de fotoativação sobre a força de adesão de 

materiais utilizados para a colagem de bráquetes ortodônticos. A resina composta (RC) 

e o cimento de ionômero de vidro modificado por resina (CIVMR) são os materiais 

fotopolimerizáveis mais utilizados na Ortodontia para a colagem de acessórios 

diretamente à superfície dentária. Historicamente, de acordo com os trabalhos 

consultados, a polimerização daqueles materiais tem sido realizada eficientemente com 

o uso de luz halógena gerada por lâmpada de quartzo-tungstênio e proporciona forças de 

adesão satisfatórias para o seu uso na colagem dos bráquetes ortodônticos ao esmalte 

dentário. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) Segundo os autores, a força de adesão 

conseguida com a RC é superior à do CIVMR, fazendo daquele material o mais 

comumente empregado para tal fim. Adversamente, face às limitações inerentes à luz 

halógena, como geração inadequada de calor, criando a necessidade da inclusão de 

sistemas de refrigeração nos aparelhos, alto consumo de energia e necessidade de trocas 

periódicas da lâmpada pela opacificação do bulbo devido às freqüentes ativações do 

mesmo, outros tipos de fontes luminosas vêm sendo introduzidas para a cura de 

materiais fotopolimerizáveis, como a luz de emissão de diodo (LED). Esta fonte 

apresenta vantagens sobre a luz halógena, por não gerar radiação infravermelha (o que 

supõe a não emissão de calor), ter um baixo consumo de energia e ser resistente a 

choques e vibrações, por não possuir lâmpadas com filamentos. Os estudos disponíveis 

mostram que o LED, na espessura da camada de material utilizada na Ortodontia para a 

colagem de seus dispositivos é capaz de gerar forças de adesão satisfatórias, 

equivalentes às obtidas com a luz halógena, quando a RC é utilizada como adesivo. 

Entretanto, para o CIVMR, não foi encontrado nenhum estudo a respeito, o que 

indicaria a luz halógena como única fonte luminosa confiável para a fotopolimerização 

deste material e obtenção de forças de adesão ideais para a colagem de bráquetes 

ortodônticos, conseguindo que estes resistam eficientemente às forças ortodônticas e de 

mastigação geradas durante o tratamento. (CONCLUSÃO) Desta forma, ao final do 

trabalho, concluiu-se que as fontes de luz ativadoras têm proporcionado adequada 

retenção dos dispositivos ortodônticos ao esmalte dental, independentemente do 

material utilizado. 

 

Palavras-chave: adesão; bráquetes ortodônticos; fotopolimerização. 

mailto:marcelo.asouza@uol.com.br


 

 131 

INFRA-ESTRUTURA DO BAIRRO SOLEDADE.  Iara de Andrade Ferreira (Curso de 

Geografia-UNIT, shiarinha@yahoo.com.br), Eliene Oliveira da Silva (Curso de 

Geografia-UNIT, lnosilva@yahoo.com.br), Josimeire Maranhão de Oliveira (Curso de 

Geografia-UNIT, meirexandre@ig.com.br), Richardson de Oliveira Batalha (Curso de 

Geografia-UNIT, richardsonoliveira@yahoo.com.br), Vagna Maria Monteiro Souza 

(Curso de Geografia-UNIT, vagna@hotmail.com), Welington Machado Santos (Curso 

de Geografia-UNIT, welington2000@yahoo.com.br), Professor Auro de Jesus 

Rodrigues (Curso de Geografia-UNIT, aurorodrigues@ibest.com.br). 

 

(INTRODUÇÃO) O presente trabalho tem por objetivo geral caracterizar a 

infraestrutura do bairro Soledade, enfatizando problemas e soluções. Os objetivos 

específicos foram: verificar se as quantidades de escolas atendem as necessidades do 

bairro; verificar o sistema de coleta de lixo; identificar se as linhas de transporte são 

suficientes para atender a comunidade; avaliar se o sistema de segurança funciona no 

bairro; observar as condições de saneamento básico do local; verificar se o sistema de 

saúde funciona no bairro. (METODOLOGIA) Os procedimentos metodológicos 

utilizados foram: método estatístico; pesquisa de campo; e, aplicação de instrumento de 

coleta de dados, nesse caso, formulário. A coleta de dados em campo foi realizada no 

mês de abril, em cinco pontos distintos do bairro Soledade, na cidade de Aracaju. 

Também, foram realizadas: entrevistas, observações diretas e registros fotográficos. 

(RESULTADOS E DISCUSSÃO) A partir dos resultados da coleta de dados colhidos 

através da pesquisa de campo com utilização de formulários foram verificados que os 

elementos mais críticos do bairro são a segurança e a saúde. (CONCLUSÃO) Em 

relação ao primeiro elemento (segurança) foi sugerida pelos moradores a implantação 

da ronda policial com o objetivo de coibir de forma intensa as ações criminosas que 

assolam o bairro, além da presença de um posto policial 24h com atuação constante de 

policiais.  No que se refere ao segundo elemento (saúde) foi sugerido a melhoria no 

atendimento dos agentes de saúde, bem como o aumento do número de médicos, para 

atender com maior eficiência a demanda.  Durante o trabalho de campo através das 

entrevistas foi percebido muito do nível de consciência das pessoas daquela localidade 

em relação as suas próprias necessidades básicas e a forma como tentam superar os 

obstáculos existentes. O presente trabalho realizado pelo grupo contribuiu para o 

processo de compreensão da organização geográfica do bairro Soledade. 
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INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NAS ALTERAÇÕES BIOMECÂNICAS DA 

BRONQUITE CRÔNICA. Paulo Autran Leite Lima* (Núcleo de Pós-graduação em 

Medicina, curso de mestrado em Ciências da Saúde – UFS e Curso de especialização 

em Biomecânica e Cinesioterapia Funcional – UNIT, pauloautran@ig.com.br), Adriana 

Gonçalves de Lima (Curso de especialização em Biomecânica e Cinesioterapia 

Funcional – UNIT, agl@infonet.com.br), Dante Santa Rima Lima (Curso de 

especialização em Biomecânica e Cinesioterapia Funcional – UNIT, 

dantelima@yahoo.com.br), Fábio Ferreira Coelho (Curso de especialização em 

Biomecânica e Cinesioterapia Funcional – UNIT, fccfisio@ig.com.br), Marcelo Prata 

de Ávila (Curso de especialização em Biomecânica e Cinesioterapia Funcional – UNIT, 

pratafaro@hotmail.com), Walderi Monteiro da Silva Júnior (Curso de Fisioterapia – 

UNIT, walderim@yahoo.com.br)  

 

(INTRODUÇÃO) Os músculos respiratórios são músculos esqueléticos e apresenta 

como função principal deslocar, ritmicamente, a parede torácica, a fim de bombear o ar 

para dentro dos pulmões trabalhando juntos e de forma coordenada para manter uma 

ventilação adequada. Quando a bronquite crônica acomete o sistema respiratório, os 

músculos ventilatórios se encurtam, levando-os a uma desvantagem mecânica para 

atender às necessidades da demanda respiratória. Com isso, este estudo teve como 

objetivo traçar uma intervenção fisioterapêutica para minimizar as alterações mecânicas 

e funcionais causadas por esta patologia. (METODOLOGIA) Este estudo foi de caráter 

retrospectivo em alterações biomecânicas e atuação fisioterápica durante o período de 

Janeiro de 2005 a Julho de 2005, sendo catalogados livros e artigos científicos da área 

respiratória e biomecânica coletados no acervo da Biblioteca Jacinto Uchoa, 

Universidade Tiradentes – UNIT e no acervo da Biblioteca de Saúde, Universidade 

Federal de Sergipe – UFS. O conteúdo teórico foi complementado por pesquisa em 

meio digital que trata do assunto, ligado a sociedades científicas, como Bireme, Scielo e 

Emedicine priorizando-se artigos científicos. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) A 

bronquite crônica promove alterações biomecânicas e pulmonares significativas, ocorre 

rebaixamento das hemicúpulas diafragmáticas, diminuição da mobilidade costal, 

encurtamento e tensão de músculos ventilatórios, forçando o paciente a realizar uma 

respiração torácica superior com grande gasto energético, além de alterações funcionais 

de todas as cadeias musculares do corpo. Com isso, o tratamento fisioterapêutico baseia-

se em alongamentos miofasciais da musculatura costal, mobilização costovertebral, 

seguido de manobras de higiene brônquica não invasivas, exercícios de respiratórios, 

terapia de reexpansão pulmonar, alongamento e fortalecimento das cadeias musculares 

do corpo alteradas pela patologia. (CONCLUSÃO) A intervenção fisioterapêutica torna-

se necessária não só no controle pulmonar da crise, mas também para promover melhor 

conforto respiratório e maior estabilidade na mecânica pulmonar a fim de garantir o 

suporte adequado para o paciente em eventuais crises. 

 

* Bolsista do CNPq – Brasil 
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ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE BACTÉRIAS DEGRADADORAS DE 

PETRÓLEO NAS PROXIMIDADES DO TERMINAL PORTUÁRIO DE SERGIPE. 

Otávio Augusto Carvalho de Oliveira Santos (Curso de Biomedicina-UNIT e 

LEB/ITP/UNIT, oacos@hotmail.com); Murilo Porto Brandão (Curso de Engenharia 

Ambiental-UNIT e LEB/ITP/UNIT, aburguesiafede@yahoo.com.br); Álvaro Silva 

Lima (NDTR/LEB/ITP/UNIT, alvaro_lima@unit.br), Sara Cuadros Orellana (CNPq-

PRODOC/LEB/ITP/UNIT, sara_cuadros@unit.br) 

 

(INTRODUÇÃO) Ambientes costeiros próximos a áreas industriais, grandes centros 

urbanos e portos marítmos devem ser monitorados quanto à presença de compostos 

orgânicos poluentes, como os hidrocarbonetos de petróleo. Microrganismos indicadores 

dessa contaminação podem ser encontrados em sedimentos de praias arenosas. Uma 

estratégia para isolar e caracterizar esses microrganismos é o enriquecimento de cultura, 

que consiste na incubação seletiva e gradual de amostras ambientais de maneira a 

favorecer o crescimento de grupos de microrganismos com habilidades de interesse. 

Neste trabalho foi avaliada a presença de microrganismos capazes de metabolizar 

hidrocarbonetos de petróleo em uma praia vizinha ao Terminal Portuário de Sergipe, 

município de Barra dos Coqueiros (SE). (METODOLOGIA) Amostras de areia úmida 

foram coletadas no dia 12/12/2004 em três pontos diferentes e distantes cerca de 100 m 

um do outro. No laboratório, 5 g de cada amostra foram transferidos para erlenmeyers 

contendo 100 mL de meio BH, e petróleo foi adicionado ao meio como única fonte de 

carbono na concentração de 0,5 % (v/v). As amostras foram incubadas a 35º C em 

incubadora a 150 rpm durante 15 dias, e essa cultura foi utilizada como inóculo para o 

isolamento de microrganismos em meio BH sólido contendo extrato de levedura (1 g.L
-

1
). Utilizou-se a técnica de espalhamento com alça de Drigalsky esterilizada, seguida de 

repiques sucessivos até a completa purificação das linhagens, as quais foram mantidas 

em tubos inclinados contendo agar BH acrescido de hidrocarbonetos (na forma de óleo 

diesel), para preservar a habilidade biodegradativa dos microrganismos. 

(RESULTADOS E DISCUSSÃO) Trinta e sete linhagens degradadoras de 

hidrocarbonetos foram isoladas e caracterizadas pela técnica de Gram, coloração de 

esporos e através de uma série de oito ensaios bioquímicos. Houve predominância de 

bactérias Gram negativas, não formadoras de esporos, urease positivas, degradadoras de 

triptofano e com motilidade. Apenas três isolados formadores de esporos foram 

identificados, podendo pertencer ao gênero Bacillus. (CONCLUSÃO) O isolamento de 

microrganismos capazes de metabolizar petróleo em ambientes costeiros do estado de 

Sergipe sugere a contaminação crônica por hidrocarbonetos nesses ambientes. Tais 

microrganismos, além de servirem como bioindicadores de poluição, apresentam um 

vasto potencial biotecnológico para a descontaminação dessas áreas através de sistemas 

de biorremediação. (ATM / FAP-SE, CNPq) 
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MAPEAMENTO DA EXCLUSÃO/INCLUSÃO SÓCIO-ESPACIAL DE ARACAJU. 

Alan Juliano da Rocha Santos (Curso Arquitetura e Urbanismo – UNIT, 

alanjuliano@click21.com.br), Profª. Shirley Dantas (Curso Arquitetura e Urbanismo –

UNIT, shirleycdantas@uol.com.br) 

(INTRODUÇÃO) Nas últimas décadas, a exclusão social tornou-se assunto de 

importância mundial nos debates sobre planejamento e direcionamento de políticas 

públicas. A persistência das desigualdades sociais é um forte indicador da necessidade 

de novas propostas de estudos que permitam um melhor entendimento da relação 

extremamente desigual existente entre os processos de exclusão e de inclusão social. A 

partir dessa compreensão, como propor um indicador que conscientize os cidadãos 

sobre a situação de exclusão social de uma cidade? Como superar a falta de informações 

– o analfabetismo urbanístico da maioria da população sobre a cidade em que se vive 

cotidianamente? O Mapa da Exclusão/Inclusão Sócio-Espacial tem como objetivos 

proporcionar uma nova visão da cidade, buscando facilitar que o cidadão enxergue as 

discrepâncias de condições de vida no seu cotidiano. Não basta só criar espaços e canais 

de participação, é preciso dar argumentos e para qualificar essa participação. O Mapa de 

Exclusão/Inclusão Sócio-Espacial proposto nesse trabalho, pode ser um instrumento de 

uma pedagogia de participação popular que deve estar presente na gestão das cidades. 

(METODOLOGIA) O método consiste no uso de ferramentas de Geoprocessamento na 

produção de índices simples e compostos que resultam de porcentagens geradas a partir 

da combinação de variáveis do Censo 2000 do IBGE. Estas combinações são 

cumulativas ao longo da estrutura e dos cálculos do índice final de exclusão/inclusão 

social. Tal índice é, então, “problematizado” através da sua relação com a densidade 

demográfica gerando um mapa bidimensional onde são mostrados os graus de 

exclusão/inclusão através da cor e a densidade demográfica a partir da intensidade dessa 

cor. É também feita a relação com o Mapa GeoAmbiental para revelar a situação sócio-

ambiental da cidade. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) Para chegar ao índice de 

exclusão/inclusão, são gerados mapas dos indicadores que formam o índice final como: 

Coleta do lixo, esgoto, abastecimento de água, qualidade ambiental, qualidade 

domiciliar, renda, educação e eqüidade. Nos mapas gerados, são facilmente 

identificadas as áreas excluídas de Aracaju. (CONCLUSÃO) A partir da espacialização 

desses dados, é permitido comprovar que: há uma clara correspondência entre espaço e 

condição social; que o espaço urbano de Aracaju é fragmentado, articulado é 

profundamente desigual, pois é reflexo da distribuição das classes sociais no território e 

que Aracaju encontra-se numa situação de qualidade ambiental grave pelo seu 

crescimento sobre mangues e por aglomerações nas proximidades dos rios. Tais 

informações são de fundamental importância como instrumento de democratização da 

informação à população, sensibilização sobre os reais problemas da cidade e 

oportunidade de uma gestão mais democrática e socialmente justa do território 

municipal. (PROBIC/UNIT). 

Palavras-chave: mapeamento, exclusão/inclusão, Aracaju. 
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MONITORAMENTO DA DINÂMICA DE EMULSIFICANTES IÔNICOS VIA 

REDES NEURAIS. Carolina Martins (Curso de Engenharia Ambiental - UNIT e 

LQP/ITP/UNIT, carolinammartins@yahoo.com.br), Gilson Pereira dos Santos Júnior 

(Curso de Ciência da Computação - UNIT e LQP/ITP/UNIT), Montserrat Fortuny 

(Programa de Mestrado em Engenharia de Processos e LQP/ITP/UNIT), Alexandre 

Ferreira Santos (Programa de Mestrado em Engenharia de Processos e LQP/ITP/UNIT, 

alexandre_ferreira@ unit.br). 

 

(INTRODUÇÃO) Nos reatores de polimerização em emulsão, uma variável fortemente 

relacionada com a qualidade do produto e a velocidade do processo é a concentração de 

emulsificante. De fato, o tipo e a concentração do emulsificante no reator desempenham 

um papel importante do ponto de vista da estabilidade, aparência, e tamanho de 

partícula do látex industrial, além de influenciarem o número de partículas nucleadas, 

parâmetro diretamente relacionado à cinética da reação. A possibilidade de se monitorar 

a concentração de emulsificante é de alto interesse da engenharia de reatores de 

polimerização, já que permite a inferência de fenômenos de nucleação e estabilização 

do látex polimérico. O objetivo deste trabalho é elaborar um esquema de monitoramento 

da dinâmica de emulsificantes iônicos baseado em um modelo neural, capaz de estimar 

o teor de cobertura do látex a partir de medidas de condutividade e potencial elétrico. 

(METODOLOGIA) Foram realizados ensaios de polimerização em emulsão em reator 

equipado com sensores de condutividade, íon-seletivo e temperatura. Amostras eram 

coletadas periodicamente para caracterização de conversão e tamanho de partícula, 

dados estes que eram utilizados no cálculo do teor de cobertura das partículas de 

polímero por emulsificante. Após levantamento de todos os dados, foram realizados 

testes de treinamento de redes neurais para estimativa do teor de cobertura, 

considerando diferentes entradas. As redes neurais eram programadas em ambiente 

MATLAB, sob diferentes arquiteturas, a fim de identificar a estrutura ótima de rede. 

(RESULTADOS E DISCUSSÃO) O desempenho das redes neurais no monitoramento 

do teor de cobertura de partículas de polímeros por emulsificante mostrou-se bastante 

dependente do nível de ruído nos sinais de entrada. Os resultados mostraram que o sinal 

de condutividade parece exercer efeito preponderante sobre o teor de cobertura. Já as 

medidas dos eletrodos íon-seletivos, apesar de proverem informações qualitativas sobre 

a dinâmica do emulsificante, contribuem pouco para a eficiência de monitoramento do 

teor de cobertura via redes neurais, demandando investigações adicionais. 

(CONCLUSÃO) Neste estudo, foram implementadas redes neurais com diferentes 

arquiteturas para fins de monitoramento da dinâmica do emulsificante. Os resultados 

indicaram que os conjuntos de dados medidos pelos sensores são suficientemente não 

lineares, sendo bem descritos por redes neurais contendo funções de ativação do tipo 

log-sigmoidal. Além disso, o estudo mostra que é possível efetuar o monitoramento do 

teor de cobertura das partículas de polímero por emulsificante, via redes neurais 

constituídas de um número de parâmetros relativamente baixo, requisito essencial para a 

generalização da aplicação da técnica no monitoramento da dinâmica do emulsificante 

em sistemas modificados. (FAP-SE / CNPq - UNIT). 

Palavras-chave: redes neurais, emulsificante, monitoramento. 
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MORAR NO BAIRRO CENTRO DE ARACAJU. Anderson O. dos Santos (Curso de 

Arquitetura e Urbanismo – UNIT, lordiander@hotmail.com). Orientação: Shirley C. 

Dantas (Professora Curso de Arquitetura e Urbanismo. shirleycdantas@uol.com.br) 

 

(INTRODUÇÃO) Este trabalho busca demonstrar o processo de desertificação do 

Bairro Centro de Aracaju, destacando a ociosidade de sua infra-estrutura urbana em 

horários não comerciais, além da subutilização e abandono de alguns prédios em seu 

espaço. Busca-se demonstrar a segregação urbana existente neste município, onde 

muitas famílias residem precariamente em assentamentos subnormais, sendo privadas 

de participar das vantagens urbanas da cidade. Ressalta-se o contraste entre essas 

carências localizadas principalmente na periferia da cidade e o centro que é bem dotado 

de serviços públicos. Nesse sentido, algumas intervenções em centros urbanos 

brasileiros são relatadas com o intuito de comprovar que a reciclagem de prédios 

subutilizados e abandonados para o uso residencial é uma boa iniciativa para minimizar 

a desertificação de áreas centrais. Voltando-se estas unidades para planos de 

financiamento voltados para camadas populares acredita-se que é possível “minimizar” 

o problema da segregação social. A partir desse intuito, foram propostas intervenções 

arquitetônicas em quatro prédios ociosos localizados numa delimitação do bairro Centro 

de Aracaju, onde a presença residencial é insignificante em relação a outros usos. Estas 

intervenções destinam-se a promover unidades residenciais voltadas para as camadas 

populares de baixíssimo poder aquisitivo, representadas pelas famílias residentes em 

duas invasões escolhidas, almejando-se dessa forma, solucionar alguns problemas 

urbanísticos e sociais de grande relevância na atualidade, identificados na cidade de 

Aracaju. (METODOLOGIA) Além da pesquisa bibliográfica e documental, foram 

realizados levantamentos fotográficos e cadastrais referentes à situação atual do bairro 

Centro, aos 04 prédios abandonados neste distrito, e às 05 invasões em áreas de 

proteção ambiental. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) Foi comprovado que o bairro 

Centro está sofrendo um processo de desertificação que geralmente acontece em todas 

as cidades. Baseando-se em intervenções que obtiveram sucesso em outros estados, foi 

comprovado que a reciclagem de prédios ociosos é uma solução plausível para se 

reverter o processo de desertificação deste bairro. Dessa forma, foram propostos 

projetos de reforma com novas configurações arquitetônicas aos prédios ociosos 

estudados de forma a transformá-los em núcleos residenciais populares voltados para 

população que ocupa as invasões estudadas, estabelecendo-se diretrizes de ocupação 

para as unidades residenciais de forma a beneficiar famílias residentes em duas invasões 

escolhidas através de critérios de salubridade. (CONCLUSÃO) Propor a habitação 

social no Centro de Aracaju, com certeza, será uma atitude sustentável para “reverter” o 

quadro de decadência urbana neste território e “minimizar” a desigualdade social 

enfrentada em toda jurisdição municipal. Esta é uma atitude que deve ser abraçada com 

seriedade e competência, cabendo ao poder público gerenciar e concretizar este projeto. 
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MOTIVOS DA NÃO ADESÃO DOS IDOSOS AO TRATAMENTO DA 

HIPERTENSÃO ARTERIAL. Carmem Dias Monte Alegre (Curso de Enfermagem-

UNIT, NSA/ITP/UNIT,  caudma@hotmail.com), Claudia Figueirôa Daltro (Curso de 

Enfermagem-UNIT, NSA/ITP/UNIT,  claudinhadaltro@ig.com.br), Rafaella Ribeiro 

Vieira de Souza ( Curso de Enfermagem-UNIT, NSA/ITP/UNIT,  

rafassouza@hotmail.com), Valmira dos Santos (Curso de Enfermagem-UNIT, 

NSA/ITP/UNIT, valmira_santos@unit.com.br). 

 

(INTRODUÇÃO) A hipertensão  arterial é uma síndrome de origem multifatorial, 

caracterizada pelo aumento das cifras pressóricas arteriais, possibilitando anormalidades 

cardiovasculares e metabólicas que podem levar as alterações funcionais e, ou 

estruturais de vários órgãos, principalmente coração, cérebro, rins e vasos periféricos. A 

falta de adesão dos idosos ao tratamento anti-hipertensivo, continua sendo um dos 

maiores problemas no controle da hipertensão. Trata-se de uma pesquisa que teve como 

objetivos investigar as causas da não adesão dos idosos ao tratamento da hipertensão 

arterial; identificar o grau de informação sobre a patologia da hipertensão e verificar os 

hábitos dessa clientela que interferem no aumento dos níveis pressóricos. 

(METODOLOGIA) O local escolhido para a realização da pesquisa foi uma micro-área, 

assistida por uma  das Equipes do Saúde da Família, apoiada na Unidade Básica de 

Saúde Fernando Sampaio, em  Aracaju. O estudo foi realizado no primeiro semestre de 

2005. Após a assinatura  do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, pela 

enfermeira gerente da unidade, procedeu–se a visita domiciliar. A amostra constou de 

30 idosos. Os dados foram coletados por meio de entrevista semi-estruturada durante 

visitas domiciliares.  (RESULTADOS E DISCUSSÃO)  Os motivos alegados para a 

não adesão foram: a descrença ao tratamento (68%), efeitos dos remédios (48%) e 

esquecimento (42%). O não conhecimento da doença foi confirmado em 100% dos 

entrevistados. Esses achados estão de acordo com os de outros estudos desenvolvidos 

com  amostra semelhante.  (CONCLUSÃO) Os resultados evidenciam a necessidade da 

equipe do Saúde da Família  repensar as ações de educação à saúde, direcionadas aos 

idosos hipertensos, envolvendo seus familiares. É pertinente a inclusão  de supervisão 

sistemática desses idosos no seu domicílio, para que os mesmos e seus familiares se 

sintam mais apoiados e os idosos passem a aderir ao tratamento. Ficou nítido que não 

basta a população ter acesso aos serviço.  Uma vez tendo acesso, se faz necessário que 

os profissionais garantam a qualidade da assistência,  para que os objetivos do 

tratamento sejam de fato alcançados. 
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A OBESIDADE E A SUA PREDISPOSIÇÃO BIO-PSICO-SÓCIO-CULTURAL 

Ariana Oliveira Souza (Curso de Psicologia-UNIT-Ariana_sdocinho@hotmail.com), 

Lorenna Santos Dantas (Curso de Psicologia-UNIT-Lorennadantas@hotmail.com), 

Nara Conceição Santos Almeida (Curso de Psicologia-UNIT- Narasp_2@hotmail.com), 

Juliana da Silva Dias Barbosa (Curso de Psicologia-UNIT, www.jusdb@bol.com.br), 

Antonio Martins Oliveira Júnior (Curso de Psicologia-UNIT, ITP, 

Antonio_martins@unit.br). 

 

(INTRODUÇÃO) A atual pesquisa buscou investigar os fatores que proporcionam o 

desencadeamento da obesidade considerando os aspectos bio-psico-sócio-culturais que a 

permeia, como auto-estima, ansiedade, depressão, nutrição e atividade física. 

(METODOLOGIA) Para atingir esse objetivo, utilizou-se como instrumentos de coleta 

1 (um) questionário contendo vinte (20) questões e uma (1) balança antropométrica 

mecânica, para a coleta do peso e altura dos participantes, a fim de classificá-los sob o 

padrão do Índice de Massa Corpórea (IMC). A amostra foi selecionada aleatoriamente 

entre estudantes do ensino médio em escolas do ensino público e do ensino privado da 

cidade de Aracaju-Se. Envolveu 60 alunos de ambos os sexos, sendo 53,3% de Homens 

e 46,6% de mulheres, a maioria solteiros (81,6%) e apenas estudantes, entre a  faixa 

etária de 14 a 30 anos, sendo que 50% dos alunos pertenciam a uma instituição pública 

e 50% a uma instituição privada. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) As questões 

abordadas nesta pesquisa, permitiram observar que 48,3% dos estudantes do ensino 

médio tendem a acreditar que seu peso atual está normal, o que é confirmado pelo 

Índice de Massa Corpórea (IMC), demonstrando que 76,6% dos estudantes estão 

inclusos no Padrão Normal. 45% dos indivíduos estão satisfeitos com o corpo e nunca 

precisaram de ajuda psicológica relacionada à imagem corporal. Outro aspecto relevante 

é o tipo de dieta alimentar consumida por estes estudantes, que aponta que 41,6% 

ingerem alimentos saudáveis freqüentemente, embora não exclua o intenso consumo 

paralelo de alimentos gordurosos (43,3 %). Constatou-se que 28,3% apresenta 

preocupação quanto à prática de atividades físicas regulares e 83,3% dos estudantes 

pesquisados revelaram não sentir dificuldades em executar tais atividades devido ao 

peso corporal, mas sim, quanto à ausência de tempo para realizar tais atividades. Além 

disso, observou-se que fatores biológicos, como doenças e predisposição genética, 

parecem não acometer a maioria dos estudantes, pois 88,3% afirmaram que nunca 

tiveram problemas biológicos (como câncer, diabetes, hipertensão e problemas 

cardíacos), e 50% não possuem parentesco com obesos. Quanto à fatores psicológicos 

(como a satisfação com a vida) 46,6% dos estudantes tendem a sentir-se parcialmente 

contentes. 68,3% afirmam que situações causadoras de estresse e ansiedade são 

contornadas e dispersadas com atividade física, recreação e técnicas de relaxamento. 

Apenas 3,3% dos estudantes afirmam buscar alívio na comida, ou comem 

desenfreadamente. (CONCLUSÃO) Dessa forma, a pesquisa proporciona uma reflexão 

acerca do processo de socialização e dos valores transmitidos culturalmente ao 

indivíduo que castram sua subjetividade e o remete ao cíclico pensamento alienado 

sobre si próprio.  

 

Palavras-chave: imagem corporal, obesidade, padrão psicossocial. 
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OCORRÊNCIA DE Biomphalaria straminea NO ESTADO DE SERGIPE. Yrys Rejynna 

Albuquerque Santos (Curso de Ciências Biológicas - Bach. Modalidade Médica - 

LDIP/ITP/UNIT, yrysalburquerque@yahoo.com.br), Veronica de Lourdes Sierpe Jeraldo 

(LDIP/ITP/UNIT), Cláudia Moura de Melo (LDIP/ITP/UNIT) 

 

(INTRODUÇÃO) Os conhecimentos sobre a distribuição dos caramujos de água doce, e de 

outros detalhes inerentes à sua biogeografia, são importantes na medida em que esse grupo 

zoológico inclui espécies hospedeiras de parasitas do homem, como Schistosoma mansoni. 

Dentre estes, podemos citar espécies de moluscos do gênero Biomphalaria. Biomphalaria 

straminea é uma espécie que possui extraordinária capacidade de adaptação, sendo 

encontrada em quase todas as bacias hidrográficas e que mostra alta resistência a infecção 

pelo Schistosoma mansoni no Nordeste do Brasil. Este trabalho objetivou avaliar a taxa de 

infestação natural de Biomphalaria straminea por Schistosoma mansoni. Adicionalmente, 

pretendeu-se realizar estudos biológicos visando a confirmação da espécie de molusco, a 

avaliação do potencial reprodutivo e da taxa de mortalidade. (METODOLOGIA) Foram 

coletados 31 caramujos da espécie Biomphalaria straminea na Cachoeira da Ribeira, 

município de Itabaiana-SE durante visita de observação realizada no mês de abril de 2005. Os 

mesmos foram colocados em aquários para observação do potencial reprodutivo e 

alimentados com alface. O potencial reprodutivo foi avaliado pela observação diária da 

postura de ovos (cápsula ovogívera e ovos/cápsula) em microscópio estreoscópico e 

relacionada a temperatura ambiental e da água. A avaliação do potencial reprodutivo foi 

realizada durante 30 dias. Avaliou-se também a taxa de infestação natural destes moluscos 

por Schistosoma mansoni, por meio da observação da eliminação de cercárias em 

microscópio estereoscópico, após exposição dos mesmos a luz e temperatura de 37°C/2 

horas. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) Após exposição dos moluscos coletados em campo 

à luz, não observou-se eliminação de cercárias. Em 1908, SANTOS et al reportaram o 

encontro de exemplares de Biomphalaria straminea eliminando cercárias no Vale do Rio 

Paraíba do Sul, estado de São Paulo. No entanto, as tentativas de detecção de casos 

autóctones da esquistossomose nessa localidade foram infrutíferas. A avaliação da média dos 

tamanhos das conchas dos moluscos foi de 0,60 mm, condizente com as dimensões da 

espécie relatadas na literatura científica. A média da capacidade reprodutiva foi de 56,87 

ovos/dia, em um total de 123 cápsulas ovogíveras. As temperaturas ambientais e da água 

mantiveram-se relativamente constantes durante o período de observação, com média de 

28°C. Ao final de 30 dias, todos os moluscos coletados em campo haviam morrido. 

(CONCLUSÃO) Através do diâmetro da concha do molusco identificamos tratar-se da 

Biomphalaria straminea, no entanto, estudos aprofundados da morfologia interna deverão ser 

realizados para confirmação da identificação. Dados os riscos epidemiológicos associados à 

propagação desses transmissores da esquistossomose, ressalta-se a necessidade da 

manutenção do controle e vigilância da endemia na região.  

 

 Palavras-chave: Biomphalaria straminea, Sergipe. 
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OCORRÊNCIA DE  PODAXIS PISTILLARIS (L.: PERS) FUNGO 

(BASIDIOMYCOTA) GASTEROMYCETES, NO BIOMA CAATINGA DO 

MUNICÍPIO DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO – SERGIPE Solange Alves 

Nascimento, (ADEMA/UNIT,dinhaguga@.bol.com.br), Samir Souza Felipe 

(ADEMA/UNIT, horaciofelipe@hotmail.com), Mélanie Alves Nascimento 

(ADEMA/UNIT, melanie.mel@bol.com.br), Herilo Oliveira Penalva (ADEMA/UNIT, 

hpenalva@hotmail.com). 

 

(INTRODUÇÃO) Os fungos são organismos heterotróficos que, tempos atrás, foram 

considerados plantas primitivas ou degeneradas, sem clorofila. Mais de 70.000 espécies 

de fungos foram identificados até agora e cerca de 1.700 novas espécies são descobertas 

a cada ano. O número total de espécies, conservativamente, é estimado em 1 milhão e 

500 mil, colocando os fungos como o segundo maior reino somente suplantado pelos 

insetos. O impacto ecológico dos fungos não pode ser subestimado. Junto com as 

bactérias heterotróficas os fungos são os principais decompositores da biosfera. Como 

decompositores, os fungos freqüentemente entram em conflito com os interesses do 

homem. Um fungo não distingue uma árvore apodrecida que caiu na floresta de um 

mourão utilizado como cerca. Equipados com arsenal enzimático poderoso que quebra 

as moléculas orgânicas, incluindo lignina e celulose, os fungos atacam tecidos, tintas, 

papelão, couros, ceras, combustíveis, petróleo, madeiras, papéis, isolamentos de cabos e 

fios, filmes fotográficos e mesmo lentes e equipamentos ópticos, ou seja, quase 

qualquer material concebível. O fungo  Podaxis pistillaris, encontrado na Caatinga do 

Canindé, pertence à classe dos Basidiomycetes onde estão incluídos os cogumelos 

comestíveis e os venenosos. (METODOLOGIA) Na Caatinga da região do Canindé do 

São Francisco-SE, encontrou-se sobre as pedras, nas áreas mais desérticas e quentes, 

uma vasta população do fungo Gasteromycetes Podaxis pistillaris (L. Pers), sendo essa 

a primeira vez que é registrada a presença de tal fungo para o semi-árido do Estado de 

Sergipe. Coletaram-se alguns exemplares que foram transportados para o laboratório 

onde se estudou seu desenvolvimento influenciado por temperatura e umidade. 

(RESULTADOS E DISCUSSÃO)  A região do Canindé São Francisco apresenta a 

Caatinga tipo hiperxerófila, apesar da proximidade destas em relação ao rio São 

Francisco e  Curituba. A área predominante do Podaxis pistillaris é caatinga arbórea de 

pequeno porte. O solo apresenta-se com estrato herbáceo diversificado e adensado nos 

trechos mais arenosos, intercalados com afloramentos rochosos. (CONCLUSÃO) Os 

fungos Gasteromicetos habitantes das regiões áridas do Brasil  até o momento têm 

recebido pouca ou nenhuma atenção. A literatura sobre o Podaxis pistillaris cita estudos 

sobre a espécie que ocorrem nas regiões desérticas e semi-deserticas da Austrália onde 

são utilizadas na alimentação e como medicamento dos aborígines. Encontramos para o 

Brasil, somente  citação sobre a espécie, encontrada em Cajazeiras na Paraíba em  1997 

e Campos de São José SP em 1962, no Cerrado. (ADEMA). 
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ORIENTAÇÃO SEXUAL NAS ESCOLAS - OPINIÃO DOS ALUNOS. Kelly Jéssica 

T. Costa (Curso de Enfermagem – UNIT, NSA/ITP/UNIT, kellytcosta@superig.com.br 

), Leila Thaís Araújo (Curso de Enfermagem – UNIT, NSA/ITP/UNIT, 

leilathais@yahoo.com.br), Lívia Andrade Nascimento (Curso de Enfermagem – UNIT, 

NSA/ITP/UNIT, livia_enfermagem@hotmail.com), Patrícia Pinto (Curso de 

Enfermagem – UNIT, NSA/ITP/UNIT, patchita@hotmail.com). Valmira dos Santos            

(Curso de Enfermagem – UNIT, NSA/ITP/UNIT,  valmira_santos@unit.br). 

 

(INTRODUÇÃO) Sexualidade é uma dimensão essencial do ser humano, que se traduz 

num tema complexo que aparece transversalizado na cultura, permeando-a de diversas 

maneiras, e afetando a vida de todos, principalmente a vida dos jovens adolescentes.As  

mudanças socioculturais ocorridas nas últimas décadas, vêm acompanhadas da 

divulgação  de  informações  sobre temas que envolvem a sexualidade.  Entretanto, 

diante do aumento da ocorrência de gravidez precoce e de disseminação de DST’s,   nos 

faz refletir a importância de ouvirmos os jovens para sabermos  sua opinião quanto a 

aspectos da  informação sobre sexualidade,  no contexto  escolar. Este estudo foi 

desenvolvido durante a disciplina Trabalho de Campo II, do Curso de Enfermagem da 

UNIT. (METODOLOGIA) Este é um estudo exploratório, desenvolvido com alunos de 

um colégio da rede pública de ensino, do município de Aracaju – Se, entre abril e junho 

de 2005. A amostra constou de 200 alunos, correspondentes a 45,5%, do total de alunos 

matriculados, com idades  entre 13 e 18 anos. Foram utilizados questionários com 

perguntas abertas e perguntas fechadas, envolvendo os itens iniciação sexual, fontes de 

informação e conhecimento  sobre sexualidade e as DSTs; e ambiente mais adequado 

para receber orientação sexual. As respostas obtidas dos questionários foram separadas 

por categoria e analisadas em números absolutos e percentuais. (RESULTADOS E 

DISCUSSÃO) Os resultados obtidos demonstraram que 45% dos alunos possuem vida 

sexual ativa; e 40% dos jovens buscam informações a respeito da sexualidade no 

próprio seio familiar. Dentre os entrevistados 85% desconhecem as DST’s e seus modos 

de transmissão. Também foi constatado que 43% consideram mais adequado receber 

orientação sexual na escola, e 81% dos alunos sentem a necessidade de ter um espaço 

aberto na escola para discussão sobre sexualidade. (CONCLUSÃO) Os resultados 

revelam um significativo interesse por partes dos alunos, por mais informação sobre 

sexualidade e a implantação desse tema na escola. Possivelmente a implantação desse 

tema possibilitará maiores reflexões sobre entre os adolescentes,  contribuindo para o 

esclarecimento de dúvidas a esse respeito de temas que envolvem a sexualidade,  

podendo ajudá-los na prevenção das DST’s e da gravidez precoce. Esses resultados vêm 

confirmar a importância da escola como um ambiente imprescindível á discussão de  

assuntos que envolvem a sexualidade, possibilitando aos jovens conhecimentos que 

ajudem a mudar atitudes e comportamentos referentes à prevenção de doenças 

sexualmente transmissíveis e gravidez  precoce. 
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OZONIZAÇÃO DO CORANTE TÊXTIL LUMACRON SE. Danillo Santos Souza 

(Curso de Engenharia Ambiental e LMTE/ITP/UNIT, 

danillosantos_unit@yahoo.com.br) Jean Nonato Ribeiro dos Santos (Curso de 

Engenharia Ambiental e LMTE/ITP/UNIT, jeannonator@yahoo.com.br), Roberta 

Rolemberg Dantas Santana (Curso de Engenharia Ambiental e LMTE/ITP/UNIT) e 

Silvia Gabriela Schrank (LMTE/ITP/UNIT, silvia_gabriela@unit.br)  

 

(INTRODUÇÃO) A arte de tingir tecido é algo que acontece há muitos anos, onde eram 

feitos utilizando folhas, flores e raízes de plantas, ou seja, fazendo uso de produtos 

naturais. Com o avanço da tecnologia e do desenvolvimento, as indústrias têxteis 

surgiram com os corantes sintéticos. A exigência comercial para garantir melhor fixação 

nos tecidos e lavagem em longo prazo, desencadeou o uso de corantes com uma 

estrutura química bastante complexa, que representam um grupo de substâncias as quais 

apresentam efeitos indesejados quando lançados no meio ambiente: coloração em águas 

superficiais, difícil degradação e potencial tóxico. Devido a estes problemas, surgiu a 

necessidade de desenvolver técnicas apropriadas para o tratamento desse tipo de 

efluente, que se baseiam na remoção da cor. Os Processos Oxidativos Avançados 

(POAs) têm sido estudados com sucesso para a remoção de coloração de efluentes. 

Entre eles, destaca-se a ozonização. O ozônio é um agente oxidante poderoso quando 

comparado a outros como o H2O2. O objetivo deste trabalho foi verificar a descoloração 

do corante têxtil preto Lumacron SE através do processo de ozonização. 

(METODOLOGIA) Os experimentos foram conduzidos em um reator em batelada com 

capacidade de 1,5 litros e utilizou-se uma solução sintética de 100 ppm de Corante Preto 

Lumacron SE. A taxa de ozônio aplicada foi 7 gramas de ozônio por litro de solução 

durante 1 hora. O pH da solução a ser tratada foi variado em 3, 7 e 11 antes da aplicação 

do ozônio. As análises de cor foram realizadas em um espectrofotômetro Hach DR2500 

no comprimento de onda 580 nm. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) A degradação de 

contaminantes por ozônio variou com o pH e tempo de reação. Para o corante estudado, 

no pH 3 foi encontrada a maior taxa de remoção: 77,5% em 30 min e 99,1% em 60 min 

de ozonização. No pH 7, houve 72,3% de remoção de cor em 30 min e 98,8% de 

remoção em 60 min. No pH 11, a remoção foi baixa: 71,2% em 60 min. Essa diferença 

é devido ao caminho de reação do ozônio, o caminho direto se dá em pHs ácidos e o 

caminho indireto em pHs alcalinos. O caminho dependerá da composição do efluente a 

ser tratado e em nosso caso os melhores pHs foram: 3 e 7. (CONCLUSÃO) A remoção 

de coloração obtida neste trabalho alcançou bons resultados. O processo de ozonização 

mostrou-se bastante eficiente para a degradação do corante têxtil Lumacron SE. A taxa 

de degradação variou com o pH do meio e o tempo de reação. A eficiência de 

degradação da ozonização depende também da composição do efluente a ser tratado e, 

por isso, para cada caso devem ser encontradas as melhores condições de operação. 

(FAP-SE/CNPq) 
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PERFIL NUTRICIONAL E SOCIAL DAS GESTANTES ASSISTIDAS PELOS 

PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EM SERGIPE. Liliane Almeida Santos (Curso 

de Enfermagem - UNIT, lili_enf@infonet.com.br), Mônica Figueirôa Santana (Curso de 

Enfermagem - UNIT, wmfs@infonet.com.br), Profª. Esp. Maria da Pureza Ramos de 

Santa Rosa (CCBS - UNIT, purezasantarosa@uol.com.br), Profº Msc. Paulo Sérgio 

Marcellini (CCBS/ITP-UNIT, marcellinips@yahoo.com). 

  

(INTRODUÇÃO) Uma boa alimentação é importante durante todo o ciclo de vida, mas 

durante a gestação, torna-se indispensável. Alimentar-se bem, significa basear-se em 

três fatores principais de uma boa alimentação: variedade, proporcionalidade e 

moderação. É importante que dentre as orientações e informações passadas pela equipe 

de enfermagem estejam a necessidade de evitar substâncias ilícitas, como: álcool, 

drogas, venenos e nicotina. A gravidez é um momento de crescimento e demanda 

adicional de alguns nutrientes, como: proteína, vitaminas (ácido fólico, vitamina B6 e 

ácido ascórbico) e minerais (ferro e zinco). É dever da equipe de enfermagem orientar a 

gestante quanto às necessidades nutricionais e às alterações fisiológicas ocorridas na 

gestação. O objetivo da pesquisa foi verificar o perfil nutricional e social das gestantes e 

avaliar a atuação da enfermagem na assistência nutricional às mulheres no período da 

gestação. Este estudo apresenta uma relevância científica e social que visa contribuir 

com a assistência de enfermagem divulgando a importância de um bom aporte 

nutricional das gestantes. (METODOLOGIA) - O local escolhido para a realização da 

pesquisa foi Unidades Básicas de Saúde (UBS), localizadas na cidade de Aracaju e 

Riachão do Dantas/SE. A pesquisa foi direcionada para o universo das UBS e a amostra 

foi a paciente no período gestacional. Participaram deste estudo trinta gestantes, 

entrevistadas no local ou no domicílio. O questionário foi formulado de acordo com a 

literatura de nutrição. A análise estatística utilizada foi descritiva e comparativa. 

(RESULTADOS E DISCUSSÃO) A partir dos dados coletados observou-se que o perfil 

das gestantes que responderam ao formulário era de até 2 salários mínimos e 

preponderantemente casadas. O percentual de ingestão de álcool e de fumantes foram de 

20 e 10 % respectivamente. Uma variável importante foi que 46,66% destas mulheres 

não utilizavam nenhum suplemento alimentar, segundo a Associação Dietética 

Americana mulheres de baixa renda necessitam de suplementação de ácido fólico e 

ferro. Quanto ao grupo de leites e derivados, apesar de a média de consumo ser 

adequada, existe um alto percentual de grávidas sem ingestão diária correta, isso 

acarreta uma provável carência de cálcio durante a gestação. Foi constatado também um 

baixo índice de ingestão de legumes e vegetais, alimentos com nutrientes essenciais 

para o período de gestação e que apresentam um custo geralmente baixo, portanto 

acessível a estas mulheres. (CONCLUSÃO) Os resultados permitem concluir que os 

profissionais da enfermagem devem insistir na inserção de vegetais e frutas na dieta das 

populações de baixa renda, assim como no consumo de alimentos do grupo do leite e na 

utilização de suplementos. As gestantes devem ser orientadas enfaticamente também em 

relação ao álcool e fumo, pois, apesar de apresentarem baixos índices, a nocividade 

dessas substâncias deve ser ressaltada.  
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PESCA E BIOLOGIA DE TUBARÕES DA FAMÍLIA SPHYRNIDAE 

CAPTURADOS NA PESCA ARTESANAL DE SERGIPE. Fabio Neves Santos
1
; Celia 

Waylan Pereira*
1
(celinha_gees@hotmail.com); Thiago Silveira Meneses

1 1 
Grupo de 

Estudo de Elasmobrânquios de Sergipe - GEES 

 

(INTRODUÇÃO) Os membros da família Sphyrnidae, popularmente conhecidos como 

tubarões-martelos, habitam águas tropicais e temperadas. No Brasil, seis espécies 

ocorrem provavelmente ao longo de todo litoral, sendo capturadas por redes de emalhar 

e espinheis. (METODOLOGIA) Foram analisados dados de captura de tubarões-martelo 

na pesca artesanal com rede de emalhar e espinhel de fundo na Praia do Mosqueiro, 

entre outubro de 2002 e abril de 2005. Os tubarões foram identificados, observados 

quanto ao sexo e ao estágio de desenvolvimento sexual, medidos quanto ao 

comprimento total e pesados quanto ao peso total. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) 

Durante o período, foram capturados 23 exemplares de tubarão-martelo, pertencente a 

três espécies. Quanto ao petrecho de captura, 82,6% foram capturados em redes de 

emalhar e 17,4% em espinhel de fundo. O tubarão-martelo-de-aba-preta, Sphyrna 

lewini, capturado principalmente por rede de emalhar de fundo, foi representado por 14 

exemplares (ou 60,9% dos tubarões-martelo capturados), 5 fêmeas, sendo 2 neonatos 

medindo entre 474 e 486 mm de comprimento total e 3 juvenis medindo entre 527 e 816 

mm de comprimento total e 9 machos, 3 neonatos medindo entre 450 e 488 mm de 

comprimento total e 6 juvenis medindo entre 471 e 690 mm de comprimento total. O 

tubarão-martelo, Sphyrna mokarran, capturado principalmente por rede de emalhar de 

superfície, foi representado por 8 espécimes (ou 34,8% dos tubarões-martelo 

capturados), 4 fêmeas, sendo 1 neonato medindo 789 mm de comprimento total e 3 

juvenis medindo entre 842 e 908 mm de comprimento total e 4 machos, sendo 1 neonato 

medindo 459 mm de comprimento total e 3 juvenis medindo entre 872 e 1.116 mm de 

comprimento total. (ou 60,9% dos tubarões-martelo capturados). Apenas uma fêmea 

juvenil, medindo 708 mm de comprimento total do cação-martelo-pintado, Sphyrna 

tiburo foi capturada, o que compreendeu apenas 4,3% dos tubarões-martelo capturados. 

(CONCLUSÃO) A composição da captura de tubarões da família Sphyrnidae pela frota 

artesanal é composta basicamente de indivíduos imaturos sexualmente. Além disso, a 

espécie Sphyrna tiburo, que segundo informações dos pescadores era o tubarão-martelo 

mais freqüente nas capturas, teve uma abundância relativa extremamente baixa durante, 

com relação as demais espécies do grupo. 
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PLANO DIRETOR DE BARRA DOS COQUEIROS, SERGIPE - ANÁLISE 

CRÍTICA. Antonio Sóstenes Figueiredo Rolino (Curso de Geografia – UNIT  e  

LPS/ITP/UNIT, sóstenesgeo@bol.com.br), Taiana Pereira de Alemida Gonzaga  (Curso 

de Geografia - UNIT  e LPS/ITP/UNIT, taianageo@ig.com.br), Vania Fonseca 

(LPS/ITP/UNIT, vania@infonet.com.br)  

(INTRODUÇÃO) Planejar o futuro da cidade é um desafio que o Estatuto das Cidades 

impõe a todos os Planos Diretores, obrigatórios para cidades brasileiras com mais de 

20.000 habitantes ou mais, até outubro de 2006. O Plano Diretor Urbano deve se 

constituir em instrumento que oriente o desenvolvimento de uma cidade, incluindo 

diretrizes para os seus setores econômicos, de saneamento e outros, além de tratar dos 

rumos desejados para o meio ambiente (meio natural e meio social) e inserção da cidade 

na área municipal, região e bacia hidrográfica. Este estudo teve como objetivo analisar o 

Plano Diretor Urbano do município de Barra dos Coqueiros e fazer  uma análise crítica 

do diagnóstico apresentado, no qual se basearam as orientações nele inseridas. 

(METODOLOGIA) A metodologia utilizada baseou-se em levantamento de dados em 

campo e  pesquisa bibliográfica, com levantamento  de informações sócio-econômico-

geográficas e a realização de análise comparativa com aquelas contidas no Plano 

Diretor. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) Essa análise comparativa permitiu que 

fossem observadas grandes discrepâncias entre as informações de diferentes fontes, 

sendo que o Plano Diretor utilizou dados de fontes secundárias, sem a necessária 

complementação por levantamento de campo em amostra representativa do universo 

enfocado. Além disso, as variáveis levantadas pelo Plano Diretor nem sempre foram a 

que se considera mais adequada para a apreensão da realidade urbana, especialmente ao 

considerar-se que Barra dos Coqueiros se constitui em área de expansão urbana da 

capital do estado, com grande aumento da população de baixo poder aquisitivo, 

fenômeno que deverá ser grandemente reforçado com a operação da ponte sobre o rio 

Sergipe, ligando as zonas urbanas de Aracaju e  Barra dos Coqueiros. (CONCLUSÃO) 

Com a realização da análise dos conteúdos que compõe o Plano Diretor de Barra dos 

Coqueiros conclui-se que é necessária a revisão do diagnóstico da realidade, o que 

deverá refletir na legislação votada para a implementação do Plano Diretor da Cidade de 

Barra dos Coqueiros. (PROBIC/UNIT).         

 

Palavras-chave: plano diretor urbano, Barra dos Coqueiros, planejamento urbano.            
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POVOADO AREIA BRANCA, MUNICÍPIO DE ARACAJU: IDENTIFICAÇÃO DOS 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS. Ricardo Luiz Costa Barreto (Curso de Geografia – 

UNIT, b-ricardo@click21.com.br ), Lívia Daniele Gomes (Curso de Geografia – 

UNIT), Soraia Padilha Ferreira (Curso de Geografia – UNIT), Walter Bruno Parada 

Melo (Curso de Geografia – UNIT), Co-autor Profª Drª. Vânia Fonseca (Curso de 

Geografia e LPS/ITP/UNIT, vania@infonet.com.br ). 

 

(INTRODUÇÃO) O processo de expansão urbana tem gerado sérios problemas em 

diversas localidades brasileiras. Nas grandes cidades os problemas agravam-se no que 

toca a ocupações indevidas, especulação imobiliária, retirada de populações 

tradicionais, dentre outros. O município de Aracaju, que também sofre com o processo 

de crescimento, é cercado por áreas ambientalmente frágeis, como manguezais, 

restingas, dunas, morros, que vêm sofrendo agressões diversas: desmatamento, 

ocupação desordenada do solo, especulação imobiliária, degradação dos recursos 

hídricos. Este padrão de ocupação irregular é também visível no povoado Areia Branca, 

localizado na porção sul do município de Aracaju. O presente trabalho teve como 

objetivo geral conhecer a realidade da localidade Areia Branca, no que diz respeito aos 

principais aspectos geográficos e problemas ambientais. (METODOLOGIA) A 

metodologia baseou-se em pesquisas bibliográficas e documentais, aplicação de roteiros 

de entrevistas semi-estrutura a pescadores locais, representantes da ONG Sociedade 

ÁTMA, além de representantes de órgãos relacionados com a questão ambiental e 

administrativa, com objetivos específicos de caracterizar a situação atual vivida pelo 

ribeirinho do povoado, assim como levantar as ações que estão sendo adotadas e/ou que 

se pretende adotar para o reordenamento territorial, identificar as estratégias de 

envolvimento da comunidade, órgãos públicos competentes e outros, para minimizar os 

problemas ali existentes. Realizou-se ainda visita técnicas e registros fotográficos. 

(RESULTADOS E DISCUSSÃO) Tomando como base a visita técnica realizada ao 

povoado Areia Branca, município de Aracaju, localizada às margens do rio Santa Maria, 

verificou-se elementos que caracterizam a real situação do manguezal; da captura do 

caranguejo; da produção pesqueira e da economia e as respectivas providências que 

estão sendo tomadas. Mediante relato dos entrevistados, representantes, pescadores e 

Ong Sociedade ÁTMA; registro fotográfico; e observação do local, constatou-se que 

são praticadas diversas irregularidades como: construções em áreas impróprias; 

derrubada de vegetação de mangue; lançamento de esgoto; pesca predatória com o uso 

de redinha para captura de caranguejo e outros. (CONCLUSÃO) Conclui-se que, se não 

houver maior agilidade do poder público, na fiscalização e no cumprimento das leis 

cabíveis aos infratores, as intervenções desordenadas continuarão destruindo áreas de 

preservação permanente, e incentivando a continuidade desta prática de degradação dos 

berçários de inúmeras espécies de seres vivos. Dessa forma, passando a obrigar a 

população que vivia exclusivamente da exploração extrativista do rio de forma 

“sustentável”, a mudar de atividade, utilizando de outras técnicas e da própria relação 

com o loca, tendo em vista que para sobreviver os homens passaram a trabalhar em 

outras atividades tais como: pedreiro, vigia, carroceiro e outras; enquanto as mulheres 

trabalham como faxineira, empregada doméstica, cozinheira e/ou garçonete em bares na 

localidade. 
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PRÁTICAS REFLEXIVO-EDUCATIVAS EM HIGIENE: UMA PROPOSTA DE 

ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM. Aline de Oliveira Ribeiro (Curso de 

Enfermagem-UFS, PROEX/UFS, ribeiroao.ufs@bol.com.br), Desirée Batista 

Vasconcelos (Curso de Enfermagem-UFS, PROEX/UFS, enfdesiree@ig.com.br), Maria 

Auxiliadora Rezende Feitosa (orientadora DEN/PROEX/UFS, marfeito@ufs.br). 

 

(INTRODUÇÃO) Nas últimas décadas, observa-se uma “revolução” educacional onde 

propostas inovadoras de educação que incluem teatro, música, dança e atividades 

lúdicas substituem os modelos tradicionais de educar, enfadonhos e improdutivos. A 

área de saúde, rotineiramente, lança mão dessas práticas pois acredita-se que, com elas, 

atinge-se de forma mais abrangente os ideais de prevenção e promoção da saúde. 

Valendo-se desta condição, este trabalho buscou pesquisar e validar o uso dessas 

práticas educativas em higiene com escolares de uma instituição pública de ensino do 

município de São Cristóvão, pois acredita-se que as crianças são as principais receptoras 

e multiplicadoras desse processo educativo. (METODOLOGIA) Trata-se de pesquisa 

exploratória, de natureza descritiva com abordagem qualitativa. O universo foi 

constituído de alunos matriculados numa escola situada no município de São Cristóvão 

e que integra o Programa Campus Aproximado Grande Rosa Elze, sendo que cerca de 

100 desses alunos compuseram a nossa amostra, visto que se encontram em fase 

escolar, público-alvo desta pesquisa. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica e 

documental bem como entrevistas semi-estruturadas com pedagogos onde identificou-se 

diversas técnicas educativas que pudessem compor as nossas práticas. Desta forma, 

elaborou-se uma cartilha didática denominada “EnfeEducandinho” para auxiliar nas 

práticas educativas que incluíam música, orientações, joguinhos e histórias em 

quadrinhos. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) Após um ano de extensão universitária 

configurada sob a forma de pesquisa, verifica-se que os resultados alcançados têm sido 

significativos, haja vista a efetiva participação dos professores engajados com as 

atividades de prevenção e promoção de saúde e a elevada participação dos escolares, o 

que sinaliza uma mudança positiva na percepção sobre o auto-cuidado higiênico e,  

conseqüentemente, uma reformulação de seus hábitos. (CONCLUSÃO) A pesquisa 

procurou mostrar a importância bem como verificar a eficácia de práticas educativas 

diversas voltadas para crianças em fase escolar, onde evidenciou-se assimilação e 

participação maciça destas nas atividades envolvidas, diminuindo a incidência de 

hábitos higiênicos deletérios à saúde e contribuindo para a inclusão social, tendo o 

profissional de enfermagem como um colaborador imprescindível neste processo. 

(PROEX - UFS) 
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PROJETOS DE EXPERIMENTOS PARA AVALIAR O EFEITO DO CLORO SOBRE 

AS PROPRIEDADES CATALÍTICAS DO CATALISADOR CuO/ZnO/Al2O3. Jamily 

Silva Coelho (Curso de Farmácia - UNIT e LCAT/ITP/UNIT, 

jamilycoelho@yahoo.com.br), André Luis Dantas Ramos (LCAT/ITP/UNIT, 

aldramos@uol.com.br), Renan Tavares Figueiredo (LCAT/ITP/UNIT, 

renan_t@hotmail.com) e Rosicleide Santos Moura (LCAT/ITP/UNIT, 

rosicleidemoura@yahoo.com.br). 

 

(INTRODUÇÃO) A reação de deslocamento de gás de água a baixas temperaturas é 

industrialmente realizada com o auxílio de catalisadores com base nos óxidos de cobre, 

zinco e alumínio, dopado com metais alcalinos. Este estudo tem por meta avaliar o 

efeito de diferentes quantidades de cloro sobre a atividade catalítica e seletividade do 

catalisador. (METODOLOGIA) Foi utilizado um catalisador com base em cobre, zinco 

e alumínio, com a seguinte composição nominal 45/50/5. Este catalisador foi 

impregnado com as seguintes quantidades de cloro: 0,1%, 0,05% e 0,025% p/p . Uma 

massa conhecida de catalisador foi posta em contato com o volume desejado de uma 

solução de ácido clorídrico 0,1 mol/L para satisfazer a relação %p/p acima indicada. As 

amostras foram então secadas a 373 K por 12 horas e calcinadas a 573 K por 4 horas. A 

influência do cloro foi investigada utilizando um planejamento estatístico de 

experimentos no qual as variáveis investigadas foram, concentração de cloro, 

temperatura de reação, razão vapor/gás, e velocidade espacial. Para cada catalisador 

impregnado com cloro foram realizados onze experimentos, sendo oito experimentos 

referentes a um plano fatorial fracionado e três no ponto central para análise da 

curvatura. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) Em todos os casos, os coeficientes de 

correlação entre os dados experimentais e as respostas do modelo foram superiores a 

0.98, resultando em desvios da ordem do erro experimental, quando as primeiras 11 

condições experimentais são usadas para fins de interpretação quantitativa. 

(CONCLUSÃO) Portanto, é possível afirmar que a existência de pequenas quantidades 

de cloro sobre o catalisador pode prejudicar bastante a operação do processo, resultando 

em menores conversões, menores seletividades a hidrogênio e maiores teores de 

metanol no produto. 

 

Palavras-chave: catalisador CuO/ZnO/Al2O3, cloro, temperatura. 
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PROPOSTA DESENVOLVIMENTISTA NO ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA: 

DESENVOLVENDO HABILIDADE ESPECÍFICAS NA ESCOLA. Danniel Luiz 

Becheri Bocatios (Educação Física, GEPAFIS-UNIT,dannielbb@bol.com.br), Ezequias 

Pereira Neto (Educação Física, GEPAFIS-UNIT, netoefisica@yahoo.com.br), Prof. 

Msc. Chrystiane Vasconcelos Toscano (Educação Física - UNIT) 

 

(INTRODUÇÃO) O planejamento pedagógico, segundo a Lei de diretrizes e Bases da 

Educação Nacional LDB 9394/96, é responsabilidade do docente. No entanto o ato de 

planejar não deverá ser compreendido enquanto ação burocrática sem qualquer 

legitimação. Ele deve ser compreendido como ato sistematizado, inacabado e 

colaborador de um fazer pedagógico provido de reflexão. Diante destes aportes é 

preciso se perguntar: como o professor de educação física poderá legitimar sua ação 

pedagógica na escola? Uma análise das abordagens metodológicas da educação física 

possibilita a identificação de abordagens como a desenvolvimentistas, defendida por Go 

Tani (1989), como uma das bases teóricas metodológicas capazes de subsidiar o fazer 

pedagógica do professor de educação física na instituição de educação formal. Neste 

sentido buscou-se neste estudo elaborar um projeto de intervenção, numa perspectiva 

desenvolvimentista , dirigido a disciplina curricular educação física no ensino  

fundamental. (METODOLOGIA) A pesquisa realizada foi do tipo descritiva. O grupo 

pesquisado foi constituído por quarenta (40) alunos do terceiro ciclo do ensino 

fundamental de uma escola privada do município de Aracaju-SE. Os instrumentos de 

coleta de dados selecionados foram: entrevista semi-estruturada, diário de campo e 

análise documental. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) Diante da análise documental 

pode-se verificar que os projetos de intervenções existentes na escola, da disciplina 

educação física , representavam uma prática relacionada à obediência das normas legais. 

As entrevistas evidenciam 75% dos respondentes a desarticulação entre os conteúdos de 

ensino e a realidade concreta dos alunos. Os registros, em diário de campo , permitiram 

a avaliação da total aceitação, 100%, de um fazer pedagógico que utiliza a proposta 

desenvolvimentista como elemento articular de uma ação legítima. Eles atestaram 

também que intervenções que utilizam as propostas teóricas favorecem a motivação dos 

alunos na aprendizagem de conteúdos de ensino da educação física. (CONCLUSÃO) 

Em suma pode-se afirmar que o ensino da educação física exige, na atualidade, uma 

ação pedagógica direcionada a construção de um sujeito capaz de apresentar habilidades 

motoras desenvolvidas para a prática do esporte na e da escola. 

 

Palavras-chave: projeto de intervenção, educação física, planejamento.         
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UMA PROPOSTA EM EDUCAÇÃO FÍSICA CRÍTICO SUPERADORA APLICADA 

A 5ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL. FERREIRA, Ilgo Max Souza (Curso de 

Educação Física - UNIT); ANDRADE, Chrystiane Vasconcelos (Prof. do Curso de 

Educação Física - UNIT). 

 

(INTRODUÇÃO) A aplicação do projeto de intervenção em Educação Física escolar 

visa ao desenvolvimento das aulas a serem trabalhadas pelos profissionais dessa área. 

Para ser bem aplicada, uma aula deve ser planejada a fim de evitar o improvisamento e 

fornecer elementos teóricos para a assimilação consciente do conhecimento, auxiliando 

o educador automaticamente. Todavia tendo a consciência do inacabado, aberto às 

novas intervenções. Neste projeto foi elaborada uma aula na proposta crítico-superadora 

em uma instituição de ensino da cidade de Aracaju-SE, na busca de seu crescimento 

entre os acadêmicos para aplicação futura. (METODOLOGIA) A escola pesquisada é 

da rede particular, sendo vinte e oito alunos da quinta série do ensino fundamental, 

distribuídos em dezesseis do sexo masculino e doze do sexo feminino, tendo como 

conteúdo da aula o futsal. A classe foi dividida em quatro grupos aleatórios, os quais 

descreveram para que serve o passe no futsal e a sua importância. Logo após cada grupo 

apresentou o que foi escrito, em seguida todos participaram da oficina de produção, 

executando os diferentes tipos de passe no futsal. Ao final foi aberto um espaço para 

que os alunos analisassem a transferência do passe vivenciado no futsal para outros 

esportes e até para o cotidiano. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) Todos os grupos 

participaram ativamente da aula atingindo as respostas esperadas, as quais percebemos 

através dos esforços dos alunos para refletirem acerca das transferências do passe no 

futsal para as diversas situações do cotidiano, não ficando apenas na aprendizagem da 

técnica para a reprodução de exercícios, denominado tecnicismo. (CONCLUSÃO) A 

proposta crítico-superadora foi percebida que explora ao aluno a uma transformação 

social, transformando-o em um cidadão crítico-reflexivo capaz de interagir na sociedade 

progressivamente. Portanto a pesquisa contribuiu para iniciarmos a extinção de práticas 

pedagógicas errôneas de apenas reprodução de exercícios esquecendo do 

desenvolvimento reflexivo do alunato. 
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QUANTIFICAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA PRODUCÃO DE FARINHA E FÉCULA 

DE MANDIOCA. Ricardo José Ribeiro Barreto (Curso de Engenharia Ambiental-UNIT 

e LPM/ITP/UNIT, ricardo.engamb@terra.com.br), Raul de Oliveira Farias (Curso de 

Engenharia Ambiental-UNIT e LPM/ITP/UNIT, raul_farias01@hotmail.com), Ana 

Angélica dos Santos (LPA/ITP/UNIT, angellfaro@yahoo.com.br), José Jailton Marques 

(LEA/ITP/UNIT, jailton_marques@unit.br) e André Luis Dantas Ramos 

(LCAT/ITP/NDTR/UNIT, aldramos@uol.com.br). 

(INTRODUÇÃO) A mandioca é o sexto produto alimentício da humanidade em volume 

de produção, atrás do trigo, arroz, milho, batata e cevada. O Brasil tem uma participação 

importante nesta cultura (12,4% da produção mundial), sendo o segundo maior 

produtor, atrás da Nigéria. A farinha e a fécula (tapioca) são os principais produtos 

obtidos do processamento da mandioca, sendo que a fécula possui diversos usos além da 

alimentação, tais como na indústria têxtil e de papel. Embora a cadeia produtiva de 

mandioca seja bastante relevante em Sergipe, sendo plantada em 100% dos municípios 

sergipanos, gerando mais de 20.000 empregos diretos e uma renda de R$ 47 milhões, o 

seu processamento ainda é bastante rudimentar, com baixa produtividade, sem controle 

da qualidade dos produtos obtidos e com grande impacto ambiental. O objetivo deste 

trabalho é quantificar a produção de farinha e fécula de mandioca, no sentido de 

otimizá-la e aumentar a renda dos produtores. Coeficientes técnicos de produção e 

variáveis de processos foram definidas e acompanhadas durante o processamento da 

mandioca. (METODOLOGIA) Os experimentos foram realizados no Laboratório de 

Processamento de Mandioca da UNIT. Foram testadas quatro variedades de mandioca, 

em dois períodos distintos do ano (para caracterizar a sazonalidade), sendo estudados 

quatro combustíveis para o forno e diferentes relações de água e massa para produção 

de fécula. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) A produção de farinha foi quantificada, 

obtendo-se um rendimento médio de 0,19 Kg de farinha por Kg de mandioca 

processada, um consumo de lenha médio de 0,72 Kg lenha/Kg farinha produzida, um 

teor médio de cinzas na lenha de 2,64% e um volume médio de manipueira de 0,36 

litros/Kg massa. A relação água/massa otimizada para a produção de fécula foi de 4 

KgH2O/Kg massa. (CONCLUSÃO) Foi comprovada a importância da variedade e da 

sazonalidade nos coeficientes técnicos de produção da farinha e fécula. (CNPq/UNIT). 

Palavras-chave: farinha, fécula, produção. 



 

 152 

RECUPERAÇÃO DO CAPIM-TANZÂNIA APÓS O CORTE EM DIFERENTES 

ALTURAS E SOB IRRIGAÇÃO NA REGIÃO DOS TABULEIROS COSTEIROS.  

Camila Xavier Costa (Agronôma pela UFS, xccamila@yahoo.com.br), Carlos Augusto 

de M. Gomide (EMBRAPA-CNPGL/CPATC, cagomide@cpatc.embrapa.br) e Nailson 

Lima Santos (Agronomia UFS, agronailson@ig.com.br) 

 

(INTRODUÇÃO) A região nordeste brasileira apresenta condições ótimas de luz e 

temperatura para a produção de espécies vegetais, notadamente as gramíneas. Regiões 

onde a ocorrência de chuvas se dá no período de inverno, sendo o verão seco, 

apresentam um grande potencial ao uso da irrigação como forma de acelerar o processo 

de recuperação da pastagem após o corte ou pastejo. (METODOLOGIA) O experimento 

foi conduzido em parcelas, durante o verão, onde foram estudados seis tratamentos 

resultantes da combinação de dois níveis de irrigação (com e sem) e três alturas de 

resíduo após o corte (20, 35 e 50 cm) segundo um delineamento em blocos 

casualizados, com três repetições. A irrigação foi feita individualmente em cada parcela, 

de forma a garantir uma aplicação semanal equivalente a 20 mm. Após o 

estabelecimento dos tratamentos e ao longo de dois período de descanso mediu-se, 

semanalmente, a interceptação luminosa (IL) e o índice de área foliar (IAF), com um 

analisador de dossel. Os dados de IL e IAF foram plotados em função das idades de 

rebrotação para descrever seu comportamento em cada tratamento. A freqüência de 

cortes foi determinada segundo dois critérios: quando IL esta atingia aproximadamente 

95%; quando a interceptação mantinha-se estável ao longo de três semanas 

consecutivas. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) Os tratamentos nas maiores alturas 

partem de um IAF maior, o que explica o fato destes tratamentos atingirem uma 

estabilização da IL num tempo menor que as demais alturas. As maiores diferenças 

entre parcelas irrigadas e não irrigadas ocorreram nos tratamentos de alturas mais 

baixas. Assim, a altura de 35 cm foi mais discrepante, tanto para IAF quanto para IL. 

Estes dados estão em concordância com os do gráfico de interceptação solar , que 

obedece a lei de quando maior o IAF, maior a interceptação da radiação incidente maior 

a capacidade de realizar fotossíntese, portanto maior torna-se a velocidade de 

crescimento. No segundo crescimento os valores do IAF foram inferiores aos do 

crescimento anterior. Também houve menor variação dos valores ao longo da 

recuperação dentro de cada tratamento. Isto sugere uma limitação ao crescimento das 

plantas neste período. Os valores de interceptação apresentaram comportamento mais 

homogêneo ao longo do período, diferentemente do primeiro crescimento, quando 

houve um rápido crescimento nas primeiras semanas de crescimento, sobretudo nas 

parcelas irrigadas. (CONCLUSÃO) As curvas do IAF e IL mostraram maiores valores 

nos tratamentos irrigados como também nos maiores resíduos. Esta observação foi 

menos acentuada com o avanço do verão. (EMBRAPA / FAP-SE) 
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RELAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS ANTROPOMÉTRICAS QUE DEFINEM O 

RISCO CORONÁRIO EM ADULTOS. Ayslan Jorge Santos de Araujo (Curso de 

Educação Física-UNIT e GEPAFIS, ayslanjorge@hotmail.com), Andréa Passos e Souza 

(Curso de Educação Física), e Roberto Jerônimo Santos Silva (Curso de Educação 

Física-UNIT e GEPAFIS, rjss@infonet.com.br) 

 

(INTRODUÇÃO) A cineantropometria é uma ciência que afere medidas do homem, 

com vistas ao desempenho motor, em uma variedade de perspectivas, também 

verificando sua relação com os males crônico-degenerativos. Este estudo teve por 

objetivo verificar a relação existente entre as variáveis antropométricas que definem o 

risco cardiovascular em adultos freqüentadores de uma academia da cidade de Aracaju 

(SE). (METODOLOGIA) A amostra foi composta por 49 indivíduos praticantes de 

treinamento resistido, na cidade de Aracaju, sendo 12 do gênero masculino (35,83 + 

11,23 anos) e 37 do feminino (37,81 + 13,26 anos). Foram coletados os dados: massa 

corporal, estatura e as circunferências da cintura e quadril, sendo calculados os dados de 

Relação cintura/quadril (RCQ), Índice de Massa Corporal (IMC) e percentual de 

gordura (%G). Os dados foram interpretados através de estatística descritiva e da 

correlação linear de Pearson, sendo utilizado nível de significância de 5% (p < 0,05). 

(RESULTADOS E DISCUSSÃO) Verificou-se, para o gênero feminino, significância 

nas relações entre as variáveis %G e IMC (0,68), %G e cintura (0,56), IMC e cintura 

(0,82), RCQ e cintura (0,66). Já para o masculino, foram verificadas as seguintes 

relações: %G e IMC (0,79), %G e cintura (0,85), IMC e RCQ (0,62), IMC e cintura 

(0,95) e RCQ e cintura (0,72). (CONCLUSÃO) Houve relação positiva e significativa 

entre as variáveis antropométricas que definem o risco cardiovascular no grupo 

estudado sugerindo a possibilidade da utilização de mais de uma variável para a 

estratificação do risco cardiovascula. 

 

Palavras-chave: cineantropometria, risco coronário, adultos. 
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RELAÇÃO POBREZA E PROCESSO SAÚDE-DOENÇA: PANORAMA DE UMA 

MICRO-ÁREA DO BAIRRO SANTA MARIA NA CIDADE DE ARACAJU Acácio 

R. Trindade, Anúsia O. Gonçalves (anusia_gonc@yahoo.com.br), Gilza S. dos Santos, 

Michelle B. Santos, Marieta C. Gonçalves (marieta@infonet.com.br) (Curso de 

Enfermagem - UNIT) 

 

(INTRODUÇÃO) Este trabalho aborda a relação entre o processo saúde-doença e as 

condições de pobreza no bairro Santa Maria na cidade de Aracaju. A questão levantada 

diz respeito à associação entre renda e saúde ser ou não uma relação direta. Na literatura 

são encontrados exemplos de sociedades nas quais pode ser observado “saúde sem 

riqueza” e em outras “riqueza sem saúde”. Assim, é sugerido que outros fatores na 

complexidade da estrutura social podem influenciar a situação de saúde mais que os 

índices de pobreza. Os objetivos da pesquisa visam conhecer as magnitudes de pobreza 

e desigualdades e, conseqüentemente, suas relações com as condições de saúde da 

comunidade investigada. (METODOLOGIA) Trata-se de um estudo descritivo, onde 

foram utilizados indicadores de saúde e sócio-demográficos. Para se obter esse foi 

aplicado questionário que buscava informações para construir as seguintes medidas: 

taxa de analfabetismo, calculada pela proporção de chefes de família; indice de 

pobreza, para tanto se levou em consideração a renda familiar mensal menor do que um 

salário mínimo; e condições de vida da população principalmente saneamento básico. 

Para a construção dos indicadores de saúde foram utilizadas as informações do primeiro 

semestre de 2004 referentes ao SIAB – Sistema de Informação da Atenção Básica - 

disponibilizadas por um posto de saúde da comunidade. A amostra corresponde a 30 

famílias de uma micro-área da comunidade pesquisada. (RESULTADOS E 

DISCUSSÃO) Os resultados obtidos mostram que: mais de 50% da população 

investigada vive com menos de 01 salário mínimo; 90% das residências possuem 

crianças (média de 2,22 crianças por família); 50% dos chefes de família sabem ler e 

escrever, 30% são analfabetos e 20 % têm ensino fundamental completo e médio. 90% 

das famílias fazem mais de 02 refeições por dia, no entanto a água não sofre nenhum 

tratamento antes de ser consumida. Para o acompanhamento médico e de urgência 

96,6% procuram o posto de saúde da comunidade e 66,6% dizem participar das 

campanhas de prevenção promovidas pelo posto. Confrontando estes números com as 

informações do SIAB verifica-se que as doenças respiratórias e de pele podem ser 

justificadas pela ausência de saneamento básico adequado que é característico de 

populações pobres, no entanto os números de doenças associadas aos maus hábitos de 

vida e obesidade não se enquadram, pois estas doenças rotineiramente acometem classes 

sociais mais favorecidas. (CONCLUSÃO) As condições de saúde precárias de uma 

camada social pobre podem não ser exclusivamente pela destituição de bens, mas 

também por questões culturais, políticas e sociais. A desigualdade social deixa evidente 

que a educação é escassa nesses estratos menos favorecidos e que em muitos casos seria 

o ponto de mudança da situação em que vivem. Os excluídos sociais não conseguem 

ultrapassar a barreira da marginalidade e mudar as suas realidades. 

 

Palavras-chave: pobreza, desigualdade social, processo saúde-doença. 
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RELAÇÕES FRATERNAS COM OS PORTADORES DA SÍNDROME DE DOWN E 

A INCLUSÃO SOCIAL. Tarciana Barbosa Holanda Duarte (Curso de Psicologia – 

UNIT, tarcianaholanda@hotmail.com) e Elaine Pereira Terrassi (Curso de Psicologia – 

UNIT, elaineterrassi@hotmail.com) 

 

(INTRODUÇÃO) A Síndrome de Down é marcada por diversas alterações associadas 

que são, em muitos casos, observadas, entre elas a baixa estatura, prega pulmar única, 

prega epicantal nos olhos, entre outras. É válido ressaltar que, nem todas as crianças 

com Síndrome de Down exibem as mesmas características. Porém, em algumas crianças 

podem ser mais acentuadas do que em outras. O relacionamento da criança com os seus 

irmãos é um dos focos de tensão no contexto familiar. Geralmente, os irmãos são 

companheiros do dia-a-dia e às vezes, o relacionamento é uma situação propícia a 

emoções conflitantes devido à atenção extra dada à criança especial. A participação de 

pessoas com Síndrome de Down nas atividades de lazer é encarada cada vez mais com 

naturalidade e, já existe a preocupação em garantir que os programas voltados à 

recreação incluam pessoas com deficiência. (METODOLOGIA) Foram entrevistados 20 

irmãos “normais” dos portadores da Síndrome de Down; a entrevista foi semi-

estruturada e realizada em instituições especializadas; em um espaço reservado. 

(RESULTADOS E DISCUSSÃO) O irmão especial não afeta o relacionamento familiar 

à condição do irmão considerado normal; não afeta nos namoros, nas amizades, mas, 

nas relações sociais; há um bom relacionamento entre eles e o irmão especial, como 

também uma ajuda espontânea do irmão “normal” para com o irmão especial; há uma 

mudança de comportamento das pessoas quando sabem que o entrevistado tem um 

irmão especial e, um sentimento de exclusão ou inferioridade sentida pelo irmão normal 

com relação à atenção familiar destinada ao irmão especial, entre outros.  

(CONCLUSÃO) O impacto da notícia gera em todos os membros da família 

sentimentos contraditórios muito fortes, alternando-se entre aceitação e rejeição, pena e 

raiva, euforia e depressão. Mesmo com todas as dificuldades apresentadas ao longo de 

todo o processo do impacto até a aceitação, as famílias dos portadores da Síndrome de 

Down utilizam de meios bastante positivos como atenção, carinho, dedicação, amor, 

entre outros, que lhes permitem proporcionar uma vida mais saudável a seus membros, 

influenciando no relacionamento fraternal. Entretanto, a adaptação bem sucedida 

acontece a partir da interação de alguns fatores primordiais: o empenho e atenção dos 

pais, o carinho dos irmãos e o relacionamento dos pais com os filhos. Em relação à 

inclusão social, é necessário que haja uma importância da valorização na diversidade 

humana oferecendo equiparação de oportunidades para que as pessoas portadoras da 

Síndrome de Down exerçam seus direitos de conviver na sua comunidade, com a sua 

família, direito à dignidade, à saúde, à educação, ao emprego e ao lazer. 

 

Palavras-chave: síndrome de Down, relacionamento familiar, inclusão social. 
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REMOÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS DE CORRENTES 

GASOSAS EM CATALISADORES DE METAIS NOBRES E ÓXIDOS DE COBRE 

E DE VANÁDIO. Adilson Aprígio dos Santos (Curso de Engenharia Ambiental-UNIT 

e LCAT/ITP/UNIT, adilson_aprigio@yahoo.com.br), Juliana Santana Boaventura 

(Curso de Engenharia Ambiental-UNIT e LCAT/ITP/UNIT, juamajub@yahoo.com.br), 

Kenison Michel Nascimento Lima (Curso de Engenharia Ambiental-UNIT e 

LCAT/ITP/UNIT, kenison.ambiental@gmail.com), Renan Tavares Figueiredo 

(LCAT/ITP/NDTR/UNIT, renantf@infonet.com.br) e André Luis Dantas Ramos 

(LCAT/ITP/NDTR/UNIT, aldramos@uol.com.br). 

(INTRODUÇÃO) Compostos orgânicos voláteis (COVs) são definidos pela EPA como 

aqueles que participam das reações fotoquímicas atmosféricas e que causam diversos 

problemas ambientais e à saúde da população, diminuindo a qualidade do ar. Suas 

principais fontes de emissão são as fontes móveis, a utilização de solventes e as 

atividades industriais. Este trabalho procurou a estudar a eliminação de tolueno (um dos 

COVs mais emitidos pelas indústrias) de correntes gasosas, utilizando catalisadores de 

metais nobres (platina e paládio) suportados em gama-Al2O3, de vanádio suportado em 

titânia e gama-Al2O3 e de cobre suportado em óxido misto de zinco e alumínio. 

(METODOLOGIA) Os catalisadores à base de metais nobres foram preparados por 

impregnação seca a partir da solução contendo o precursor, enquanto os óxidos foram 

preparados por impregnação úmida. Suportes e catalisadores foram caracterizados por 

análises textural e térmica, difração de raios X e fluorescência de raios X. 

(RESULTADOS E DISCUSSÃO) Quanto aos suportes utilizados, a impregnação da 

fase ativa não mudou sensivelmente a área específica dos suportes. A titânia mostrou 

maior teor de anatásio, sendo estável ao aquecimento. A avaliação catalítica mostrou 

uma maior atividade dos catalisadores à base de metais nobres, principalmente de 

platina, que promoveram conversões acima de 70% em temperaturas bem mais baixas 

que os catalisadores óxidos. No entanto, nas condições de isoconversão, estes 

apresentaram seletividades maiores para subprodutos indesejáveis do ponto de vista 

ambiental, tais como monóxido de carbono e benzeno, principalmente o catalisador à 

base de paládio. A seletividade para benzeno foi crescente com a temperatura para os 

óxidos, enquanto que os catalisadores à base de metais nobres apresentaram um máximo 

em torno de 300-350
0
C. (PROBIC/UNIT – FINEP – CNPq – FAP/SE) 

Palavras-chave: oxidação, tolueno, platina. 
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA FAMÍLIA DO ADOLESCENTE INFRATOR 

INSTITUCIONALIZADO SEGUNDO A ÓTICA DESTE. Autora: Ana Raquel Silva 

Santos (Curso de Psicologia – UNIT, alucard_jjc@yahoo.com.br), Co-autor: Pedro José 

Pacheco (Professor da Universidade Tiradentes, Mestre em psicologia Social e 

Institucional pela UFRS, pedro.jose.pacheco@terra.com.br) 

 

(INTRODUÇÃO) Sendo a adolescência um conceito extremamente relativista e 

complexo adolescência exacerbada pode ser compreendida pela busca do 

reconhecimento e da autonomia. Percebe-se que os adolescentes infratores buscam o seu 

reconhecimento social na criminalidade, sendo que os adolescentes que cometem crimes 

são excluídos sociais, passam ou passaram por situações de vulnerabilidade e muitas 

vezes existe uma fragilização na estrutura familiar, ou seja, família esta que existe 

distorções na imagem do pai que aparece desqualificada ou anulada, uma falha na 

função materna. Diante disso, este artigo aborda as representações sociais da família do 

adolescente infrator institucionalizado segundo a ótica deste. Baseando-se na teoria 

psicanalítica, dos principais aspectos sobre adolescência em contexto geral, 

adolescência infratora, representações sociais, instituição, família em contexto geral, 

família do adolescente infrator e suas interrelações. (METODOLOGIA) Como caminho 

metodológico adotado neste artigo temos uma pesquisa qualitativa utilizando a técnica 

de grupos focais em dez sujeitos do sexo masculino com idade compreendida entre 

dezessete e vinte anos de uma instituição sócio-educativa do estado de Sergipe, 

protótipos reformulados das antigas FEBENS. (RESULTADO E DISCUSSÕES) Pode-

se constatar através deste artigo, que a família dos adolescentes infratores 

institucionalizados é uma família assistencialista e ao mesmo tempo punitiva. Ademais 

esta família adquiri novas configurações de valores familiares, a família destes é 

representada pela mãe, irmãos, traficantes e pessoas da comunidade que existe uma 

distorção das normas e conceitos culturais de certo ou errado estabelecidos pela 

sociedade e introjetados na personalidade deste indivíduo. (CONCLUSÃO) Diante do 

exposto neste artigo é perceptível que as representações sociais da família do 

adolescente infrator e institucionalizado é um assunto complexo e envolve vários 

aspectos sociais quanto individuais. É notável que os adolescentes infratores passam ou 

passaram por situações de vulnerabilidade ou fragilização da estrutura familiar fatores 

esses que influenciam as práticas infracionais. A institucionalização de um adolescente 

infrator é vista psicologicamente como um grito de socorro para o mundo exterior visto 

que este precisa de atendimento ou acolhimento psicossocial. 

 

Palavras-chave: representação, família, adolescência. 
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DAS RELAÇÕES CONJUGAIS DAS MULHERES 

MASTECTOMIZADAS. Ana Paula Alves Lima Santos (Curso de Psicologia - UNIT, 

maria-jose@caixa.gov.br), Pedro José Pacheco (Professor MSC – UNIT, 

pedro.jose@terra.com.br)  

 

(INTRODUÇÃO) O câncer de mama é uma das causas de morte mais freqüente entre 

mulheres. A mama é o órgão símbolo da feminilidade e da sexualidade e o câncer de 

mama pode trazer preocupação com relação à sobrevivência e à mutilação, bem como 

conseqüências na relação conjugal. É importante ressaltar que o acompanhamento 

psicológico é de grande importância para amenizar os efeitos da doença e do tratamento. 

Este trabalho consta de informações sobre o câncer de mama e mastectomia, abordando 

as representações sociais do câncer de mama e do relacionamento conjugal após o 

diagnóstico de câncer de mama. Este trabalho se propôs a investigar como seis mulheres 

mastectomizadas, com idades entre 26 e 60 anos, percebiam as suas relações conjugais 

após a mastectomia, assim como a vida sexual destas mulheres. (METODOLOGIA) 

Para atingir os objetivos propostos foram feitos dois grupos focais, cada um constituído 

por três mulheres mastectomizadas. Para exame dos relatos foi aplicada a técnica de 

análise de conteúdo, onde foram analisadas as seguintes categorias: pensamentos quanto 

à mastectomia, sentimentos quanto ao diagnóstico, representação do câncer, como a 

mastectomia afeta a vida, os sentimentos após a mastectomia e quanto ao corpo, 

mudanças familiares, mudanças conjugais e mudanças quanto à vida sexual. 

(RESULTADOS E DISCUSSÃO) Os resultados mostraram que a realização da 

mastectomia poderá estabelecer controle ou cura da doença, mas irá causar 

modificações nos aspectos físicos e psicológicos, podendo atingir a sexualidade da 

mulher acometida em sua dimensão física e emocional. Pode-se concluir que a 

mastectomia não é causa isolada para a desestabilização de relacionamentos. Nos 

relacionamentos estáveis antes da intervenção cirúrgica não foram constatadas 

mudanças negativas. Já os relacionamentos que por outros motivos,tais como,problemas 

financeiros, sociais e conjugais, já se encontravam abalados, a cirurgia contribuiu ainda 

mais na desestabilização desses relacionamentos.          

 

Palavras-chave: mastectomia, relacionamento conjugal, representações sociais. 
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SELEÇÃO DE ACARICIDAS PARA O CONTROLE DO ÁCARO Aceria guerreronis 

EM COQUEIRO. Agna Rita dos S. Rodrigues (Bolsista ITI RHAE, 

agna@cpatc.embrapa.br); Miguel Michereff Filho (Pesquisador, Embrapa Tabuleiros 

Costeiros, miguel@cpatc.embrapa.br); Janisson da Silva (Bolsista ITI RHAE, 

aracajujsilva@yahoo.com.br); Mirian F. F. Michereff (Bolsista DTI RHAE, 

mirian@cpatc.embrapa.br).  

 

(INTRODUÇÃO) O ácaro Aceria guerreronis (Acari: Eriophyidae) constitui uma das 

pragas-chave do coqueiro no Brasil, reduzindo o tamanho e a qualidade dos frutos. Com 

o objetivo de selecionar acaricidas eficientes contra esta praga, instalou-se um ensaio 

em área comercial de coqueiro anão-verde, no Platô de Neópolis – SE. 

(METODOLOGIA) Os produtos testados foram (ingrediente ativo g/100L água): 

monocrotophos (80; acaricida mais utilizado); dimethoate (40); azocyclotin (25); 

fenpropathrin (20); cyhexatin (25); fenpyroximate (10)+tetradifon (24); carbosulfan 

(30)+bifenthrin (2); carbosulfan (30)+óleo de algodão (1,5%)+detergente neutro (0,5%); 

óleo de algodão (1,5%)+detergente neutro (1,0%); óleo emulsionável de sementes de 

nim indiano a 0,5% e 1,0% e testemunha pulverizada com água. O delineamento foi em 

blocos casualizados, com quatro repetições e parcela constituída por duas fileiras de 

cinco plantas, sendo realizadas quatro pulverizações em intervalos de 15 dias. Antes da 

primeira pulverização, a espata (inflorescência fechada) e os cachos de frutos entre as 

folhas n
o
 9 e 14 foram marcados para acompanhamento. A eficiência dos produtos foi 

determinada considerando-se: 1) a percentagem de frutos atacados; 2) a intensidade de 

dano, mediante escala de notas 0 a 4; 3) a  percentagem de frutos comercializáveis para 

o mercado de água  (cacho da folha 18) e 4) a população do ácaro. A primeira avaliação 

foi realizada após 7 dias da última pulverização, onde três frutos infestados de cada 

parcela foram levados ao laboratório para quantificação da população e mortalidade. As 

demais avaliações foram realizadas com 42, 64 e 134 dias após a última pulverização, 

sendo esta última referente à colheita para o mercado de água. (RESULTADOS E 

DISCUSSÃO) Os princípios ativos e misturas monocrotophos, 

fenpyroximate+tetradifon, carbosulfan+bifenthrin, carbosulfan+óleo de algodão 

+detergente neutro e  óleo de algodão+detergente neutro foram os mais eficientes no 

controle da população da praga; estes produtos também reduziram preventivamente o 

ataque do ácaro aos frutos provenientes da espata que se encontrava fechada durante o 

início das pulverizações. (CONCLUSÃO) Maior sucesso no controle de A. guerreronis 

foi obtido em cachos que foram pulverizados sucessivamente quando seus frutos ainda 

eram pequenos (cachos das folhas 10 a 13). A eficiência dos princípios ativos 

dimethoate, azocyclotin, fenpropathrin, cyhexatin, óleo emulsionável de nim (0,5% e 

1,0%) não foi satisfatória, verificando-se perdas acima de 33% na comercialização dos 

frutos para o mercado de água. (CNPq/RHAE-Inovação, FINEP, FAP-SE).  

 

Palavras-chave: ácaro-da-necrose-do-coqueiro, acaricida, danos. 
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SÍNDROME DE EAGLE: REVISÃO DE LITERATURA E APRESENTAÇÃO DE 

CASO CLÍNICO. Mariane Bastos Paixão¹; Lília Sousa dos Reis¹; Margarite Maria 

Delmondes Freitas² (¹ Curso de Odontologia – UNIT; mbpaixao@hotmail.com; ² Profª. 

MSc. do Curso de  Odontologia - UNIT) 

  

(INTRODUÇÃO) A Síndrome de Eagle denomina características clinicas que envolvem 

dor difusa na região da cabeça e pescoço, limitação de movimentos cérvico faciais, 

otalgia, desconforto na articulação temporomandibular, associadas à confirmação 

radiográfica de alongamento do processo estilohióideo (uma projeção óssea fina que se 

origina na porção inferior do osso temporal, medial e frontalmente ao forame 

estilomastóideo) e / ou calcificação do ligamento.Ocorre em decorrência de trauma na 

região cérvico-faringea, seqüela pós tonsilectomia,ou tendinite na junção do ligamento 

estilohióideo com o osso hióide, mas a associação com problemas de má oclusão é 

considerado fator predisponente. (METODOLOGIA) Esse trabalho enfatiza a 

importância do diagnóstico e alternativas de tratamento para essa síndrome, que 

acomete 4% da população adulta, com prevalência no gênero feminino, e subsidia 

profissionais e acadêmicos de maiores informações baseadas em breve revisão de 

literatura e caso clínico de paciente do gênero feminino, 54 anos, que apresentou 

queixas de dor na face, pescoço e região da articulação temporomandibular, otalgia, 

desconforto ao deglutir, insatisfação com a prótese atual. (RESULTADOS E 

DISCUSSÃO) A radiografia panorâmica de rotina revelou alongamento do processo 

estilohióideo e calcificação do ligamento, fechando os achados sugestivos de síndrome 

de Eagle. Foi apresentado à paciente opções de tratamento clínico (corticóides e/ou 

anestésicos locais) ou cirúrgico, vez que laser e ultra-som foram alternativas 

descartadas. (CONCLUSÃO) A paciente optou pelo tratamento cirúrgico por necessitar 

concomitantemente de correção no segmento direito da maxila, com finalidade protética 

e posterior reabilitação, completando assim o ciclo de atenção às necessidades de alívio 

para as dores orofaciais e recuperação da auto-estima. 

Palavras-chave: alongamento do processo estiloideo, síndrome de Eagle, exame 

radiográfico. 
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SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO: CONDUTA E RESULTADOS DO 

TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO. Hércules Nunes (Curso de Fisioterapia –

UNIT, hercules_fisio2007@hotmail.com), Ingrid Feitosa (Curso de Fisioterapia –UNIT, 

ingrid_feitosa@msn.com), Isabelle Salgado (Curso de Fisioterapia –UNIT, e-mail), 

João Thadeu (Curso de Fisioterapia –UNIT, thadox@hotmail.com), Karise Andrade 

(Curso de Fisioterapia –UNIT), Walderi Monteiro da Silva Júnior (UNIT). 

 

(INTRODUÇÃO) Na Síndrome do túnel do carpo (STC), o nervo mediano é 

patologicamente comprimido ao passar sob o retináculo flexor, onde os sintomas 

incluem parestesias, formigamento, queimação da palma da mão, dor na mão com o uso 

repetitivo, fraqueza, dor e atrofia muscular (deformação de “mão de macaco”) levando a 

diminuição articular.  O objetivo desse trabalho é estudar o tratamento realizado e os 

benefícios conseguidos em pacientes que apresentam   essa  patologia. 

(METODOLOGIA) Este trabalho foi realizado em 4 pacientes, no período de março a 

junho de 2005, na Clínica-Escola da UNIT-SE, onde, durante o tratamento, os pacientes 

foram avaliados e tratados individualmente, duas vezes por semana durante uma hora. 

No tratamento foram utilizados exercícios de alongamento, fortalecimento, 

propriocepção, mobilização, massoterapia, ultrasom, gelo e turbilhão. (RESULTADOS 

E DISCUSSÃO) Observou-se, de um modo geral, que houve uma notável melhora e 

aumento da função do membro comprometido em todos os pacientes tratados. No 

começo do tratamento fisioterapêutico  a média de dor segundo a escala verbal , era 

8,25 reduzindo para 2,75, correspondendo a 33% de melhora. Verificou-se também na 

goniometria uma média de 75 % de aumento na ADM. Para diminuir o déficit de força 

muscular foram realizados exercícios de fortalecimento muscular e propiocepção. A 

média de força dos pacientes era de grau 2 evoluindo para  3, o que corresponde a um 

aumento de 50% na força muscular. As técnicas e recursos utilizados proporcionaram 

uma diminuição do espasmo muscular, inflamação e quadro álgico, também 

proporcionam um feedback ao SNC dos sincronismo dos músculos agonistas e 

antagonistas , melhora da vascularização e remoção de produtos degradados, levando a 

um aumento da mobilidade do membro acometido e a volta dos pacientes às AVDs. 

(CONCLUSÃO) Verificou-se com o tratamento fisioterapêutico bons resultados  como 

aumento da força muscular, diminuição da dor, propriocepção e o retorno dos pacientes 

às AVD’s . 

 

Palavras-chave: síndrome do túnel do carpo; fisioterapia; qualidade de vida. 
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TENTATIVA DE EXTRAÇÃO, PURIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE 

SUBSTÂNCIAS PRODUZIDAS POR DIPLÓPODES COM POSSÍVEL ATIVIDADE 

BIOLÓGICA. Isabela de Santana Lôbo (Curso de Ciências Biológicas -UNIT e 

ITP/UNIT, isabelaslobo@yahoo.com.br), Maisa Mendonça Andrade (Curso de Ciências 

Biológicas -UNIT e ITP/UNIT, maisamandrade@yahoo.com.br), Prof.ª Sheyla Alves 

Rodrigues (LPNB/ITP/UNIT, shelrodrigues@yahoo.com.br), Prof. Dr. Lauro Xavier 

Filho (LPNB/ITP/UNIT, xavierfilho@infonet.com.br). 

(INTRODUÇÃO) Os animais do gênero Rhinocricus possuem nome vulgar de 

gongolos, embuás ou piolho-de-cobra. Possuem corpo dividido em segmentos sendo 

dois pares de patas por segmento, locomovem-se lentamente, em séries de ondas de trás 

para frente, tateando o caminho com as antenas. Vivem em buracos no solo, alimentam-

se de vegetais em decomposição. Quando molestados, enrolam-se em forma de espiral e 

liberam uma substância de odor forte produzida em uma série de glândulas localizadas 

ao longo do exoesqueleto. Isso ocorre como forma de defesa contra os seus inimigos 

naturais. Observou-se que o animal expelia uma substância amarelada com fixação de 

alguns dias e que não saía por lavagem e sim por se só. (METODOLOGIA) A extração 

da secreção dos diplópodas foi realizada com água destilada por lavagem após estímulos 

mecânicos. A substância extraída foi liofilizada para realização dos testes laboratoriais, 

na cidade de João Pessoa. Ressonância magnética na qual a secreção liofilizada, diluída 

em álcool etílico delterado. Ponto de fusão, onde foi realizado para a identificação de 

seus componentes, que por sua vez a secreção foi colocado em aquecedor com 

capacidade de aquecimento de até 300°C para identificação do ponto de fusão da 

substância e infravermelho cujo foi preparada uma pastilha ultrafina da secreção 

liofilizada para detecção da natureza da substânciaa (RESULTADOS E DISCUSSÃO) 

A ressonância magnética foi lida através dos picos gerados pela substância detectada 

acusando características inorgânicas devido ao tempo dos picos identificados, no ponto 

de fusão a substância possui ponto de fusão maior que 300°C, valor máximo do 

equipamento e o infravermelho caracterizou a substância com presença de umidade e 

com características inorgânicas. (CONCLUSÃO) Frente aos resultados obtidos nas 

análises de ressonância magnética, infravermelho e ponto de fusão há uma indicação de 

que a substância expelida pelo Rhinocricus em estudo, como objetivo de defesa, é de 

natureza inorgânica.  
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TRANSPLANTE RENAL: ASSISTÊNCIA DA ENFERMAGEM NO PROCESSO 

PRÉ/TRANS/PÓS-OPERATÓRIO NO ESTADO DE SERGIPE. Camilla Tâmara 

Farias Santos Silva (Curso de Enfermagem - UNIT, millinha19@hotmail.com), Inara 

Borges Cedraz (Curso de Enfermagem - UNIT, nanaiborges@hotmail.com), Maraíza 

dos Reis Nascimento (Curso de Enfermagem - UNIT), Maria da Pureza Ramos de Santa 

Rosa (Enfermeira Sanitarista – Profª de Trabalho de Campo – Universidade Tiradentes 

– UNIT) e Hortência de Abreu Gonçalves (M.Sc. em Geografia, M.Sc. em Ciências 

Sociais, Mestranda em Sociologia – UFS; Doutoranda em Geografia – UFS; 

Doutoranda em Gestão da Administração em Educação – European University) 

 

(INTRODUÇÃO) A Insuficiência Renal Crônica resulta de uma progressiva perda dos 

nefrons, ocasionando alterações bioquímicas nos níveis sangüíneos de substâncias que 

normalmente são excretadas na urina. O portador desta patologia dispõe de três 

tratamentos, Diálise peritonial, hemodiálise e transplante renal, que o condiciona a um 

esquema terapêutico rigoroso e incerto para a manutenção da vida. O enfermeiro é um 

dos profissionais de saúde mais presente durante o tratamento, desde a sua participação 

junto à Central de Transplante, no processo de diálise e transplante, assim como, no 

pós-operatório. A relevância desta pesquisa está em focar os aspectos científicos e 

sociais a partir do conhecimento da relação teoria/prática inerente à aplicação do 

processo de enfermagem, bem como a valorização social do trabalho prestado por esses 

profissionais A pesquisa objetiva analisar a importância da contribuição da enfermagem 

no processo de transplante renal. (METODOLOGIA) Utilizou-se para este estudo a 

pesquisa bibliográfica e de campo de base quantitativa, com roteiro de entrevista semi-

estruturada. Para a coleta de dados recorreu-se à Central de Transplantes, 01 Instituição 

Hospitalar Privada, 01 Clínica de Diálise, assim como, residência dos entrevistados. 

Participaram da pesquisa: Hospitalar PCoordenador Geral da Central de Transplantes, 

enfermeiros atuantes no processo pré, trans, pós operatório, assim como, pacientes 

hemodialíticos e transplantados. Foram considerados aspectos tais como: assistência da 

Enfermagem, experiências vividos pelos pacientes hemodialíticos e transplantados no 

tratamento, a visão dos mesmos quanto à atuação da Enfermagem e a importância da 

família no decorrer deste processo. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) Com base nos 

depoimentos dos questionados, constatou-se informações referentes à assistência da 

enfermagem em que, 33,3 % a consideram excelente; 57,1% boa; 4,8% limitada e, 4,8% 

não se posicionou. Quanto à importância da família 90,5% importantíssima e 9,5% 

desnecessária. (CONCLUSÃO) Embora seja de extrema relevância a atuação da 

enfermagem no processo da Insuficiência Renal Crônica, nota-se que a qualificação de 

sua assistência torna-se comprometida frente à ausência da sistematização das 

atividades por meio de consultas, diagnósticos de enfermagem, plano terapêutico e 

evolução. Desta forma justifica-se a falta de conhecimento por parte da maioria dos 

questionados quanto às possibilidades de ação da enfermagem e conseqüentemente estes 

acabam por exercer posições secundarias frente ao tratamento desta patologia.  
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TRAUMATISMO MAXILOFACIAL E SUA POSSÍVEL ASSOCIAÇÃO COM 

LESÃO NA COLUNA CERVICAL. Ricardo Wathson Feitosa de Carvalho (Curso de 

Odontologia – UNIT, wathson@ig.com.br), Cléa Núbia Albuquerque Santos (Curso de 

Odontologia – UNIT, cleanubia@ig.com.br), Carlos Umberto Pereira (DME/UFS, 

umberto@infonet.com.br), José Carlos Pereira (Orientador – DOD/UNIT, 

jcpereira@unit.br) 

 

(INRODUÇÃO) A incidência de injúrias faciais no Brasil, assim como em todo mundo 

é relativamente alta, podendo está associada à lesão na coluna cervical, esta ocasionada 

pela transmissão de forças diretas e indiretas provenientes do trauma na região facial. 

Observando que o traumatismo maxilofacial possui uma elevada freqüência, foi 

desenvolvido o presente estudo no Hospital Governador João Alves Filho (H.G.J.A.F.) 

no município de Aracaju, estado de Sergipe, objetivando avaliar os dados de prevalência 

de tais fraturas e sua associação com lesão cervical. (METODOLOGIA) O presente 

trabalho se constituiu de pesquisa de campo, de natureza quantitativa, onde foi utilizada 

uma amostra de 50 pacientes atendidos pelo serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial e 

Neurocirurgia do setor de traumatologia do H.G.J.A.F. no período de 01 de outubro de 

2002 a 30 de maior de 2003. Esta pesquisa foi previamente aprovada pela Comissão de 

Ética Médica do H.G.J.A.F. Para coleta dos dados foram analisados os prontuários com 

diagnóstico de traumatismo maxilofacial, por dois acadêmicos de Odontologia, 

utilizando um questionário previamente elaborado, contendo questões específicas, tais 

como: gênero, faixa etária, etiologia, exames imaginológicos complementares, 

traumatismo maxilofacial com lesão de coluna cervical, localização da lesão na coluna 

cervical e evolução clínica. Posteriormente os dados foram tratados estatisticamente, de 

forma quantitativa, utilizando o programa Excel – 2003 (Microsoft), obtendo, assim, 

resultados de freqüência relativa dos aspectos abordados citados anteriormente. 

(RESULTADOS E DISCUSSÃO) Após obtenção dos dados observou-se maior 

incidência no gênero masculino (94%), sendo de 21 a 30 anos a faixa etária mais 

acometida com 32% dos casos. As principais causas foram, acidente automobilístico 

com 52% dos casos, seguido de agressão física (36%), queda ao solo (8%) e acidentes 

esportivos (4%), sendo o exame radiográfico o mais solicitado (98%). Dois pacientes, 

ou seja, 4% apresentaram associação entre trauma maxilofacial e lesão na coluna 

cervical, sendo os segmentos vertebrais C-5 (50%) e C-6/C-7 (50%) os locais mais 

freqüentemente fraturados, evoluindo em 100% dos casos para alta hospitalar 

satisfatória. (CONCLUSÃO) Ao final da pesquisa, concluímos que na amostra 

estudada, os pacientes mais acometidos eram do gênero masculino, de 21 a 30 anos de 

idade. O acidente automobilístico foi o principal fator etiológico, solicitando-se em 

todos os casos exames imaginológicos complementares, sendo o exame radiográfico o 

mais freqüente. Na maioria dos casos analisados não ocorreu associação entre o trauma 

facial e lesão cervical, porém quando ocorreu às vértebras C-5, C-6 e C-7 foram 

acometidas, evoluindo para alta hospitalar, sem seqüelas. A incidência da associação do 

traumatismo maxilofacial com lesão cervical, apesar de ser baixa é responsável por 

índices de mortalidade e invalidez, demonstrando a importância de um diagnóstico 

precoce e correto, evitando assim tais complicações. 
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UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FISIOTERAPÊUTICOS NO TRATAMENTO DAS 

CONTUSÕES MUSCULARES. Paulo Autran Leite Lima* (Núcleo de Pós-graduação 

em Medicina, curso de mestrado em Ciências da Saúde – UFS e Curso de 

especialização em Biomecânica e cinesioterapia funcional – UNIT, 

pauloautran@ig.com.br); Roxane Ferraz Soares Mariano (Curso de especialização em 

Neurologia – UGF e em Gestão em Saúde – FBDC, roxane_ferraz@ig.com.br); Walderi 

Monteiro da Silva Júnior (Curso de Fisioterapia – UNIT, walderim@yahoo.com.br)  

 

(INTRODUÇÃO) Este trabalho teve como principal objetivo verificar a importância da 

Fisioterapia nas contusões musculares em todas as suas fases de lesão através dos 

principais recursos termo-fototerapêuticos e cinesioterapêuticos. (METODOLOGIA) 

Este estudo foi de caráter retrospectivo e de revisão bibliográfica durante o período de 

Julho de 2003 a Agosto de 2004, nesse ínterim foram catalogados livros, artigos 

científicos e monografias da área em questão coletados no acervo da Biblioteca Jacinto 

Uchoa, Universidade Tiradentes – UNIT e aquisição por compra. O conteúdo teórico foi 

complementado por pesquisas em páginas de Internet que tratam do assunto, ligados a 

sociedades científicas, universidades e institutos de pesquisa priorizando-se artigos 

científicos. (RESULTADOS E DISCUSSÃO) Foi encontrado que as contusões 

compreendem entre 60 e 70% de todas as lesões desportivas. A musculatura mais 

envolvida foi a do quadríceps seguida do gastrocnêmio devido a traumas diretos entre 

jogadores que realizam esportes de contato. O futebol, o basquetebol e o rúgbi foram os 

esportes relacionados com os maiores números de jogadores lesionados. O tratamento 

clínico mais utilizado para o tratamento das contusões consistiu na utilização de 

esteróides anabolizantes e antiinflamatórios não esteróides que possuem como objetivos 

efeitos inibidores da inflamação e controle do quadro álgico. Estudos recentes 

demonstraram que os recursos fisioterapêuticos além de controlar o quadro álgico e a 

inflamação permitiram uma melhor recuperação dos atletas em um período de tempo 

menor do que o realizado pelos fármacos. (CONCLUSÃO) Com isso, os recursos 

fisioterápicos se mostraram como um método eficiente para o tratamento das contusões 

musculares em todas as suas fases da lesão, pois reduziu o tempo de retorno dos atletas 

à suas atividades evitando uma evolução mais severa do quadro e conseqüentemente 

perda do rendimento físico. 

 

* Bolsista do CNPq – Brasil 
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